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Plan przejazdu specjalnego w dniu 6 kwietnia 2008 r.

Czas

Miejsce

Opis

30

9

Jędrzejów Wąski – parowozownia, układ stacyjny.

Wyjazd Lxd2 na manewry, zestawianie składu, rewizja hamulców.

9

Jędrzejów Wąski – przy składzie.

Powitanie uczestników przez przedstawicieli Stowarzyszenia, prezentacja drużyny,
przedstawienie planu imprezy.

1000

Jędrzejów Wąski.

Skład gotów do odjazdu, odprawienie przez Dyżurnego Ruchu.

Ok. 1100

Nida most

Fotostop – skład podjeżdża na most. Jeśli pojawi się Marzanna, będzie okazja do jej
utopienia 

Ok. 1130

Umianowice.

Skład gotów do odjazdu, odprawienie przez Kierownika Pociągu.

Ok. 1145

Stacja Hajdaszek, przejazd przez drogę 766.

Fotostop – skład podjeżdża pod przejazd.

Stacja Stawiany Pińczowskie Wąskie .

Wjazd na stację. Manewry na stacji. Oprowadzenie z przewodnikiem po układzie
ładowni stacji.

Stacja Stawiany Pińczowskie Wąskie .

Skład gotów do odjazdu.

Szlak Stawiany – Hajdaszek.

Fotostopy – most na linią normalną, na szlaku, stacji.

Stacja Umianowice.

Przygotowanie do powrotu. Skład gotów do odjazdu, odprawienie przez Kierownika
Pociągu.

Szlak Umianowice – Jędrzejów.

Możliwe fotostopy w zależności od sytuacji i czasu

Jędrzejów Wąski.

Zakończenie imprezy, pożegnanie uczestników.

45

00

Ok. 12

00

Ok. 17

UWAGI:











Podane czasy mają charakter orientacyjny.
Podwójny sygnał syreny po zatrzymaniu składu oznacza, że można opuścić wagon i przejść na linię fotostopu.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy, wchodzenie na dachy wagonów i górne pomosty
jest wysoce niebezpieczne i grozi wypadkiem.
Prosimy o zdyscyplinowanie podczas imprezy i stosowanie się do wskazówek organizatora.
Podczas najazdów z fotostopami osoby pozostające wewnątrz wagonów proszone są o nie wychylanie się przez
okna i drzwi. Drzwi do wagonów powinny być na czas fotostopu zamknięte.
Uczestników prosimy o zajmowanie miejsc na linii fotostopu tak, aby nie wchodzić w pole kadru innych.
Linię fotostopu proszę opuszczać dopiero po pełnym przejechaniu obok niej składu.
Podczas najazdu proszę zachować ciszę – niektórzy z uczestników filmują przejazd i zależy im nanaturalnej
ścieżce dźwiękowej.
Prosimy o zachowanie kultury osobistej – w imprezie biorą udział również osoby spoza środowiska MK,
zadbajmy, aby wyniosły z niej tylko pozytywne opinie.
Ze względu na niekompletne barierki i brak osłon szczególną uwagę należy zachować na moście w Stawianach.

