KOMUNIKAT STARTOWY
MIEJSCE I TERMIN
Rajd odbędzie się 18 czerwca 2016 r. na terenie miasta Bydgoszcz.
ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie rajd konwalii.pl oraz Adventure Sport Marek Galla. Rajd jest częścią
Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” organizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszcz.
BAZA I BIURO ZAWODÓW
Baza zawodów będzie znajdować się w Szkole Podstawowej nr 25 na ulicy Czartoryskiego w Bydgoszczy. Biuro
zawodów będzie w niej czynne od godziny 7:00. Przed startem każdy zawodnik musi się zgłosić osobiście w biurze
zawodów w celu wypełnienia oświadczenia startu na własną odpowiedzialność. (Szkoła to również strefa zmian, w
której zostawiacie rowery na etap rowerowy). Ponadto w biurze zawodnicy otrzymają pakiet startowy, który zawiera:







Dwa plastrony startowe z numerem (plastrony do zwrotu na mecie)
Dwa numery startowe do umieszczenia na rowerze
Zalaminowaną kartę startową
Folię na mapę
Pamiątkowe magnesy
Upominki od sponsorów

DOJAZD I PARKING
Dojazd samochodem od strony ulic Focha lub Poznańskiej -> Świętej Trójcy. Pojedyncze miejsca parkingowe znajdują
się w obrębie podanych ulic, lub przy samej ulicy Czartoryskiego. Można także skorzystać z parkingu przy urzędzie
miasta (bezpłatny) lub Pod Blankami (płatny). Proponujemy także zaparkować przy Castoramie lub CH Rondo i
dojechać na start rowerem (parking bezpłatny). Mapka sytuacyjna:

KOMUNIKAT STARTOWY
HARMONOGRAM
7:00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych
8:15 – odprawa techniczna, rozdanie map (w bazie zawodów)
8:30 – przejście na start na Wyspę Młyńską (ok. 400m) i sesja fotograficzna
9:00 – start trasy sportowej
11:30 – limit ukończenia odcinka kajakowego
14:30 – limit ukończenia odcinka pieszego
15:30 – szacowane przybycie na metę pierwszych zespołów
20:00 – limit czasu dotarcia na metę
SCHEMAT TRASY

KOMUNIKAT STARTOWY
MAPY
Zespoły otrzymają 2 komplety map, składające się z:





Mapy do odcinka pieszego i kajakowego – format A3, skala 1:11 000, OSM
Map do odcinka rowerowego – dwa arkusze A3, skala 1:33 000, OSM
Mapy do odcinka specjalnego na rowerze –mapa do orientacji sportowej, format A4, skala 1:10 000, mapa
około 10 letnia, występują dodatkowe wycinki
Mapy do odcinka BnO – mapa do orientacji sportowej, format A4, skala 1:10 000, mapa kilkuletnia, występują
dodatkowe wycinki i ogrodzone szkółki leśne (tę mapę zawodnicy otrzymają dopiero w strefie zmian D)

ŻYWIENIE NA TRASIE
Zawodnicy korzystają z wziętego na trasę własnego jedzenia i picia. Mogą również korzystać z napotkanych sklepów i
barów. Jako organizatorzy nie zapewniamy żywienia na trasie.
PUNKT KONTROLNY
Punkt kontrolny w terenie oznakowany jest za pomocą trójwymiarowego biało-pomarańczowego lampionu. Na
punktach znajdować się będzie dziurkacz, którym należy potwierdzić swoją obecność na kracie startowej. Na punktach
z zadaniami specjalnymi będą sędziowie. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w terenie, należy potwierdzić
obecność na punkcie zdjęciem i pokazać je sędziemu mety.
ZADANIA SPECJALNE
Na trasie będzie 15 zadań specjalnych. Na części z nich za nieprawidłowe wykonanie karani będziecie od razu, na innych
za niewykonanie zadania nie otrzymujecie od sędziego potwierdzenia i podczas etapu BnO macie za nie do
odnalezienia dodatkowe punkty kontrolne (oznaczone na mapie i karcie literką P). Każde niewykonane zadanie to
około 8 minut dodatkowego biegania.
CO ZABRAĆ NA TRASĘ?
Zawodnicy sami muszą zaopatrzyć się w zapas jedzenia i picia. Warto mieć ze sobą też jakąś gotówkę, żeby w razie
czego móc coś dokupić w mijanych sklepach. Ponadto każdy zespół obowiązkowo powinien posiadać długopis,
naładowany telefon oraz dowody osobiste. Przydać się też może zestaw naprawczy do roweru i zapasowa dętka.
Ponieważ rajd jest nastawiony na zadania wodne, więc może wystąpić zmoczenie, proponujemy przygotować suche
ubranie do strefy zmian.
BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE
Rajd odbywa się przy otwartym ruchu ulicznym. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasady ruchu drogowego. Na
etapie rowerowym obowiązkowo należy poruszać się w kasku, a na etapie kajakowym w dostarczonym przez
organizatora kapoku.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

KOMUNIKAT STARTOWY
POSIŁEK NA MECIE
Na mecie po zawodach będzie możliwość skorzystania z posiłku regeneracyjnego. Będzie to makaron z sosem
wegetariańskim. Ponadto każdy z uczestników może skorzystać z oferty gastronomicznej, która będzie dostępna na
Wyspie Młyńskiej przy okazji festiwalu "Ster na Bydgoszcz".
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
O miejscu w klasyfikacji decyduje liczba zdobytych punktów. Punkty zdobywa się poprzez odnajdowanie punktów
kontrolnych i wykonywanie zadań specjalnych (lub bieganie za nich karnych rund). W przypadku takiej samej liczby
zdobytych punktów o miejscu decyduje czas.
Limit spóźnień na metę wynosi 30 minut (czyli najpóźniej dotrzeć można na nią o 20:30), po tym czasie zespół jest
dyskwalifikowany. Każde rozpoczęte 10min spóźnienia zabiera 1 znaleziony punkt.
NAGRODY DLA NAJLEPSZ YCH
Nagrodzimy 3 najlepsze zespoły męskie i 3 najlepsze zespoły z przynajmniej jedną kobietą w składzie.
RELACJA LIVE
Będziemy prowadzić relację LIVE z zawodów na naszym facebookowym profilu. Zachęcamy również osoby posiadające
telefon z systemem android do zainstalowania aplikacji ŚledźGPS za pomocą, której będzie można znaleźć się w
transmisji GPS z zawodów prowadzonej na żywo na stronie: http://sledzgps.pl/

