
  



Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl oraz Adventure Sport Marek Galla. 

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Czaplinka Pan Adam Kośmider. 

Baza rajdu mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 49. Baza będzie 
czynna do dyspozycji zawodników od piątku 5 sierpnia od godziny 18:00 do niedzieli 7 sierpnia do 
godziny 10:00. W bazie można przenocować – nocleg na sali gimnastycznej, należy posiadać własny 
śpiwór i materac. 

Biuro zawodów będzie czynne w piątek od 18:00 do 24:00 i w sobotę od 5:20 do 8:40. Każdy 
zawodników musi stawić się w biurze osobiście celem odbioru pakietu startowego i podpisania 
oświadczenia. Prosimy o nieodkładanie tego na ostatnią chwilę. 

W bazie zawodów wyznaczymy miejsce, gdzie zawodnicy będą mogli przygotować i zjeść posiłek. Do 
dyspozycji będzie czajnik elektryczny oraz herbata i kawa. Po biegu każdy zawodnik otrzyma posiłek 
regeneracyjny – makaron z sosem wegetariańskim. 

Piątek 
18:00 – otwarcie biura i bazy rajdu 
22:00 – odprawa trasy Adventure (rozdanie map) 
23:00 – start trasy Adventure (Rynek w Czaplinku) 
24:00 – zamknięcie biura zawodów 
Sobota 
05:20 – otwarcie biura rajdu 
05:45 – odprawa trasy Medium 
06:00 – start trasy Medium (SP Czaplinek) 
08:45 – odprawa trasy Bike 
09:00 – start trasy Bike (SP Czaplinek) 
09:15 – wyjazd autobusów na start trasy Relax (odprawa w autobusie) 
10:00 – start trasy Relax (Złocieniec) 
15:00 – spodziewane przybycie na metę zwycięzców tras 
17:00 – ceremonia nagrodzenia najlepszych 
21:00 – limit czasu na trasie Medium 
22:00 – limit czasu na trasie Relax 
23:00 – limit czasu na trasie Bike i Adventure 
Niedziela 
10:00 – zamknięcie bazy rajdu 

Na trasach Adventure, Medium oraz Relax mogą pojawić się zadania specjalne. Nad 
bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem  tychże będą czuwali sędziowie. 



Organizator zapewnia punkty z wodą na trasie. Będą się one znajdować na początku i na końcu etapu 
kajakowego na wszystkich trasach. Na trasie Bike będzie to PK 11 zlokalizowany w Złocieńcu.  Kwestia 
wyżywienia podczas trwania zawodów leży w gestii uczestników. Każda trasa rajdu będzie prowadzić 
przez co najmniej jedną miejscowość, gdzie w sklepie będzie można uzupełnić zapasy. 

 Punkt kontrolny będzie w terenie oznaczony za pomocą biało-pomarańczowego lampionu. Na 
punktach znajdować się będzie perforator do potwierdzenia obecności na kartach startowych. 

Organizator zapewnie zwiezienie z trasy tylko w przypadku kontuzji. 

Prosimy zachować szczególną ostrożność podczas przekraczania dróg asfaltowych. Podczas etapu 
kajakowego obowiązkowo należy mieć ubrany kapok. Obowiązkiem każdego uczestnika jest 
posiadanie naładowanego telefonu komórkowego. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 

O miejscu w klasyfikacji decyduje liczba potwierdzonych punktów kontrolnych, w przypadku takiej 
samej liczby potwierdzonych punktów kontrolnych o miejscu decyduje czas. Po przekroczeniu limitu 
czasu zawodnikowi odejmowane są punkty (0.1 PK za każdą minutę spóźnienia). Przy spóźnieniu 
większym niż 30 minut zawodnik nie jest klasyfikowany.  

Dodatkowo na etapach pieszych rozgrywanych na mapach do biegu na orientację istnieje możliwość 
opuszczenia punktu. Każdy opuszczony punkt to 30 minut kary. 

Klasyfikacje: 
- trasa Adventure klasyfikacja OPEN 
- trasa Bike klasyfikacja mężczyzn i kobiet 
- trasa Medium klasyfikacja mężczyzn i najlepsza kobieta 
- trasa Relax klasyfikacja mężczyzn, najlepsza kobieta, klasyfikacja dwójek 

Jest możliwość otrzymania faktury za udział w zawodach. Zapotrzebowanie należy zgłosić w biurze 
zawodów podczas odbierania pakietu startowego. 

W miarę możliwości będziemy starali się prowadzić relację na żywo z zawodów na profilu na FB. 
Dodatkowo podczas zawodów użyty zostanie system do śledzenia zawodników śledźGPS 
(http://sledzgps.pl/) do włączenia którego gorąco zachęcamy.  

 

http://sledzgps.pl/


Start z Rynku w Czaplinku. Prosimy udać się tam odpowiednio wcześniej i wziąć ze sobą rowery, które 
na Rynku zostawiacie w wyznaczonym do tego miejscu. Przed startem zespoły muszą zdeponować w 
bazie przepaki na SZ B 

Krótki bieg na orientację po Czaplinku. Do odnalezienia 3-4 punkty kontrolne. Na mapie zaznaczonych 
12 punktów i zadania pozwalające stwierdzić, na których punktach wiszą lampiony. Zespoły mogą 
wybrać, czy biegają i sprawdzają, gdzie wiszą lampiony, czy rozwiązują zadanie i biegną tylko w 
konkretne miejsce. 

Krótki przejazd rowerowy do Strefy Zmian A. Etap bardzo prosty nawigacyjnie na mapie 1:50 000 

Krótki, ale dość trudny nawigacyjnie odcinek. 9 punktów kontrolnych. Kara za odpuszczenie punktu – 
30 minut. Mapa w skali 1:10 000, aktualizacja 2015. 

Długi etap rowerowy. W większości polne drogi i dukty leśne, ale będą też odcinki asfaltowe. Dość 
trudny nawigacyjnie szczególnie pokonywany po ciemku. 6 punktów kontrolnych. Po tym etapie 
dostęp do rzeczy w strefie zmian B. 

Etap pokonywany częściowo na mapie do biegu na orientację w skali 1:15 000 z 2007 roku (możliwe 
dodatkowe wycinki i płoty) a częściowo na mapie geodezyjnej. Na etapie możliwość skrócenia 
dystansu – przeprawa przez Drawę oraz przepłynięcie jeziora. Na tym etapie można również odpuścić 
część punktów za karę 30 minut. Łącznie 10 punktów kontrolnych. Po tym etapie dostęp do rzeczy w 
strefie zmian B. 



     

Spływ kajakiem rzeką. Na etapie 2-3 przenoski dobrze oznakowane i przygotowane. 3 punkty 
kontrolne do podbicia z kajaka 

Etap trekkingowy na mapie 1:50 000 (Uwaga starszy typ mapy). Na etapie odcinek BnO na mapie w 
skali 1:10 000 z aktualizacją 2014, na którym można odpuścić punkty za karę 30 minut za punkt. 
Łącznie 2 punkty na mapie geodezyjnej i 8 punktów na mapie BnO. Po tym etapie dostęp do rzeczy w 
strefie zmian B. 

     

Krótki i stosunkowo prosty etap rowerowy z 3 punktami kontrolnymi. 

Meta w bazie rajdu w Czaplinku. Limit na pokonanie trasy 24 godziny. 



 

 

Szkoła Podstawowa w Czaplinku. Zawodnicy dostają mapę o 9:00 i od tego momentu liczy się czas 
zawodów. 

Trasa w formule scorelauf z 17 punktami kontrolnymi. Całość na mapie w skali 1:50 000. Jeden punkt 
rozświetlony na mapie w skali 1:10 000. Większość punktów do podbicia z roweru lub do 20m od 
drogi. Na PK 11 zlokalizowanym w Złocieńcu możliwość uzupełnienia zapasów picia. 

Na trasie w większości szutry i dukty leśne, częściowo również drogi asfaltowe. Łącznie dość spore 
przewyższenie. 

Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

 

 

 



Szkoła Podstawowa w Czaplinku. 15 minut przed startem rozdanie map. 

Dobieg do etapu biegu na orientację – bardzo prosty nawigacyjnie 

Krótki, ale dość trudny nawigacyjnie odcinek. 9 punktów kontrolnych. Kara za odpuszczenie punktu – 
30 minut. Mapa w skali 1:10 000, aktualizacja 2015. 

Dobieg do strefy zmian A – początku etapu kajakowego 

Etap kajakowy po 3 jeziorach i krótkim kawałku rzeki. 3 punkty kontrolne. 

Etap na mapie w skali 1:50 000 z fragmentem na mapie w skali 1:15 000 z aktualizacją z 2007 roku. 
Łącznie 14 punktów kontrolnych. 

              

Baza rajdu – Szkoła Podstawowa w Czaplinku 



Złocieniec – Park Żubra. Dojazd autobusem z bazy rajdu. 

Etap na mapie w skali 1:50 000 z fragmentem na mapie w skali 1:15 000 z aktualizacją z 2007 roku. 
Łącznie 5 punktów kontrolnych. 

              

Etap kajakowy po 3 jeziorach i krótkim kawałku rzeki. 3 punkty kontrolne. 

Dobieg do etapu biegu na orientację – bardzo prosty nawigacyjnie 

Krótki, ale dość trudny nawigacyjnie odcinek. 9 punktów kontrolnych. Kara za odpuszczenie punktu – 
30 minut. Mapa w skali 1:10 000, aktualizacja 2015. 

Dobieg do mety w Szkole Podstawowej w Czaplinku. 

 

 


