
X RAJD KONWALII - KOMUNIKAT 
 

ORGANIZATOR 

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl oraz Adventure Sport Marek 
Galla 

BAZA RAJDU 

Baza rajdu mieścić się będzie w Ośrodku Harcerskim Pólko. Baza będzie czynna do 
dyspozycji zawodników od czwartku 8 sierpnia od godziny 19:00 do niedzieli 11 sierpnia 
do 10:00. 

NOCLEG 

W bazie rajdu będzie przygotowane rajdowe pole namiotowe, na którym jest możliwy 
nocleg od czwartku do niedzieli, ale należy posiadać własny namiot!!, materac i śpiwór. 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów będzie czynne: 
- w czwartek od 19:00 do 22:00,  
- w piątek od 19:00 do 23:00  
- i w sobotę od 7:00 do 9:10.  
Każdy zawodnik musi stawić się osobiście celem odbioru pakietu startowego. 

PARKING 

W najbliższej okolicy pola namiotowego nie ma zbyt dużo miejsca na samochody, dlatego: 

- zawodnicy, którzy będą korzystać z noclegu przed rajdem mogą zaparkować 
samochody w najbliższym sąsiedztwie pola namiotowego 

- zawodnicy, którzy będą docierać na rajd bezpośrednio przed startem w sobotę 
proszeni są o nie wjeżdżanie na teren bazy samochodem i o pozostawienie go na 
jednym z parkingów leżących ok. 500m od bazy rajdu (mapka poniżej) 



 

 

STOŁÓWKA 

W bazie zawodów znajduje się stołówka, w której umieścimy czajnik, kawę i herbatę. W 
stołówce każdy może przygotować sobie posiłek. Po ukończonym rajdzie każdy otrzyma 
posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany w dwóch etapach: między 16 a 18 oraz po 
19:30. Pomiędzy tymi godzinami stołówka będzie zajęta przez harcerzy, którzy mają swoją 
kolację. 

PRYSZNICE I TOALETY 

W ośrodku znajduje się dobre zaplecze sanitarne. Możliwe jest korzystanie z natrysków i 
toalet w dwóch budynkach na terenie ośrodka. 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 

Czwartek  
19:00 – otwarcie biura i bazy rajdu  
22:00 – odprawa trasy Adventure  



Piątek  
07:00 – start trasy Adventure  
19:00 – otwarcie biura zawodów dla pozostałych tras  
23:00 – zamknięcie biura zawodów  
Sobota  
07:00 – otwarcie biura rajdu  
08:45 – odprawa trasy Bike i Speed  
09:00 – start trasy Bike i Speed 
09:30 – start trasy Dogtrekking i Relax 
15:00 – spodziewane przybycie na metę zwycięzców tras 
18:00 - rozpoczęcie ogniska 
21:00 – limit czasu na trasie Speed, Bike, Relax, Dogtrekking 
23:00 – limit czasu na trasie Adventure  
Niedziela  
10:00 – zamknięcie bazy rajdu 

ŻYWIENIE NA TRASIE 

Organizator zapewnia punkty z wodą na trasie. Będą się one znajdować w strefach zmian. 
Na trasie Dogtrekking nie ma punktu z wodą (znajduje się on około 500m od trasy). Dużo 
punktów na trasie Dogtrekking ulokowana jest w okolicy jezior, żeby psiaki mogły się 
schłodzić i napić. 

PUNKT KONTROLNY 

Punkt kontrolny będzie w terenie oznaczony za pomocą biało-pomarańczowego lampionu. 
Na punktach znajdować się będzie perforator do potwierdzenia obecności na kartach 
startowych. Każdy punkt będzie dodatkowo zabezpieczony biało-czerwoną taśmą. W 
przypadku stwierdzenia braku PK lub dziurkacza należy zrobić zdjęcie i pokazać je na 
mecie. 

ZWIEZIENIE Z TRASY 

 Organizator zapewnia zwiezienie z trasy tylko w przypadku kontuzji. 

BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE 

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



KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

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/zespół nie 
jest klasyfikowany.  

Punkty bonusowe na trasie Adventure liczone są jako 0.1 PK zwykłego. 

FAKTURY 

Jest możliwość otrzymania faktury za udział w zawodach. Zapotrzebowanie należy zgłosić 
mailowo na adres kontakt@adventuresport.pl 

RELACJA LIVE 

W miarę możliwości będziemy starali się prowadzić relację na żywo z zawodów na profilu 
na FB. Na trasach Adventure (wszystkie) i Speed (większość) zespoły zostaną 
wyposażone w nadajniki GPS i ich poczynania będzie można śledzić na stronie 
http://sledzgps.pl 

OPISY TRAS 

 

BIKE 
Start - sobota 9:00 - baza zawodów 
Limit - sobota 21:00 
Trasa - dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych. 29 punktów na trasie 
Mapy - mapa główna 1:60 000 w formacie A3, mapa do etapu RJnO 1:10 000 w A4  

Start trasy Bike - uczestnicy zostaną ustawieni w rzędzie, dostają mapy pod nogi, na 
mapę można patrzeć dopiero w momencie startu. 

SPEED 
Start - sobota 9:00 - baza zawodów 
Limit - sobota 21:00 
Trasa - schemat na stronie internetowej 
Przepak - jedna torba/plecak max. 40l na zespół, zdeponowany przed startem w bazie 
rajdu. Dostęp do torby 3 razy podczas rajdu  
Mapy - mapa rowerowa 1:50 000 w formacie A3, mapa biegowo-kajakowa 1:25 000 A4, 
mapa do etapu BnO 1:10 000 w A4  
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Start trasy Speed - uczestnicy zostaną ustawieni w rzędzie, dostają mapy pod nogi, na 
mapę można patrzeć dopiero w momencie startu. 

RELAX 
Start - sobota 9:30 - baza zawodów 
Limit - sobota 21:00 
Trasa - odcinek pieszy ok 8km - odcinek kajakowy ok. 3km (+700m dla dwójek) odcinek 
pieszy ok. 20km (w tym etap BnO) 
 
Mapy - mapa główna 1:50 000 w formacie A4, mapa do etapu BnO 1:10 000 w A4  

Start trasy Relax - uczestnikom mapy zostaną rozdane około 5-10min przed startem. Start 
o 9:30 wspólnie z trasą Dogtrekking. 

DOGTREKKING 
Start - sobota 9:30 - baza zawodów 
Limit - sobota 21:00 
Trasa - dowolna kolejność zaliczania PK, ok. 25km, 21 punktów kontrolnych  
 
Mapy - mapa główna 1:50 000 w formacie A4, mapa do etapu BnO 1:10 000 w A4  

Start trasy Dogtrekking - uczestnikom mapy zostaną rozdane około 5-10min przed 
startem. Start o 9:30 wspólnie z trasą Relax. 

 

TRASA ADVENTURE opisana będzie w osobnym komunikacie 

 

 


