Komunikat startowy
Organizator
Organizatorem rajdu na orientację Nocny Marek jest Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl

Termin
Rajd odbędzie się w nocy z 25 na 26 października bez względu na pogodę.

Partnerzy
Partnerami rajdu są:
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Gmina Nowa Wieś Wielka
Sklep Woda Góry Las
Sklep Natural Born Runners
Sklep Icebug Running
Sklep Off-Trail

Patronat honorowy
Imprezę patronatem honorowym objął Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Pan Wojciech Oskwarek.

Baza
Baza rajdu mieścić się będzie w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Ogrodowej 2 w Nowej Wsi
Wielkiej. Baza będzie czynna do dyspozycji uczestników od soboty 25 października od godziny 14:00 do niedzieli
26 października do godziny 10:00. Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu na sali gimnastycznej, jednak muszą
posiadać własny śpiwór oraz karimatę lub materac.

Biuro
Biuro zawodów będzie czynne 25 października od godziny 14:00.
W tym czasie każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w celu odebrania pakietu startowego oraz podpisania
deklaracji udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy otrzymają numer i kartę startową, sznurek do przymocowania karty, agrafki lub zipy do
przymocowania numeru startowego do bluzy lub plecaka, folię na mapę oraz pamiątkowy magnesik.

Dojazd i parking
Do Nowej Wsi Wielkiej można dojechać pociągiem, stacja znajduje się na linii Bydgoszcz-Inowrocław i jest
oddalona około 300m od bazy rajdu.
Dojazd samochodem również prosty, bo miejscowość leży przy drodze krajowej nr 25. Aby trafić do bazy rajdu,
na światłach w Nowej Wsi Wielkiej, obok kościoła, skręcamy na Leszyce. Następnie po około 200m w lewo w
ulicę Ogrodową.
W pobliżu szkoły znajdują się 2 parkingi. Jeden bezpośrednio naprzeciwko wejścia, jednak pomieści on jedynie
około 20 samochodów. Drugi przy skrzyżowaniu ze światłami.

Stołówka
W bazie będzie przygotowane miejsce, w którym będzie można sobie przygotować posiłek. Do dyzpozycji
uczestników będzie czajnik elektryczny. Po biegu każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.

Start i meta
Start i meta będą usytuowane na stadionie w Nowej Wsi Wielkiej, ok. 300m od bazy rajdu. Prosimy wyjść na
start odpowiednio wcześniej.

Prysznice
Niestety dostaliśmy informację, że w szkole jest awaria prysznicy, w związku z tym wykąpać po biegu będzie
można się w budynku na stadionie, czyli w miejscu mety i startu. Na start można podjechać samochodem i tam
zostawić rzeczy do przebrania, rzeczy można też wziąć ze sobą na start i wrzucić do szatni w budynku, tak żeby
zaraz po biegu mieć do nich dostęp.
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Mapa sytuacyjna

Harmonogram startu
17:45 – odprawa trasy AR (na stadionie)
18:00 – start trasy AR
18:20 – odprawa tras TP50 i TP25
18:30 – start tras TP50 i TP25

Trasy
Trasy TP50 i TP25 zostaną rozegrane na zasadzie scorelaufu – zawodnicy sami wyznaczają sobie kolejność
zaliczania punktów kontrolnych. Na mapie będzie znajdował się punkt nr 99, Jest to punkt, znajdujący się blisko
mety, który trzeba zaliczyć jako ostatni na trasie (zostanie ustawiony w lesie już po starcie). Po starcie
zawodnicy przebiegną około 1 kilometra, obowiązkowo za wozem strażackim, do miejsca, w którym dostaną
mapy. W tym miejscu jest też na mapie zaznaczony trójkąt.
Trasa AR dostaje na starcie mapy rowerowe (do odcinka na mapie 1:50 000 i RJnO). Na mapie głównej
kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa, natomiast na odcinkach BnO, RJnO i kajakowym kolejność
zaliczania punktów jest dowolna.
Dokładne paramtery tras są podane na stronie internetowej.

Mapa
Mapa geodezyjna w układzie 1992 skala 1:50 000 – dokładna, niektóre punkty zaznaczone na powiększeniu.
Mapa „Szwedzka Góra” skala 1:15 000 cięcie co 5m aktualizacja 1996 – na mapie zgadza się sieć dróg i rzeźba,
dodatkowe wycinki zaznaczyliśmy różowym kolorem (częściowo są opłotowane) Mapa będzie użyta na
wszystkich trasach.
Mapa „Góra Kobbel” skala 1:15 000 cięcie co 2,5m aktualizacja 2008 – mapa aktualna, jest tylko kilka
dodatkowych wycinek. Mapa będzie użyta na trasie AR.
Mapa Nadleśnictwo Solec Kujawski skala 1:10 000, cięcie co 2,5m aktualizacja 2014 – nowa mapa, użyta będzie
na trasach AR i TP50.

Żywienie na trasie
Na trasie TP50 i AR znajdować się będzie jeden punkt z wodą usytuowany mniej więcej w połowie trasy. W
jedzenie należy zaopatrzyć się przed startem, gdyż po drodze nie będzie mijana żadna miejscowość i nie będzie
można go sobie dokupić.
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Przepaki
Organizator nie organizuje przepaków na trasie AR, wszystko co potrzebne na trasie należy wieźć ze sobą w
plecaku. Jeżeli bardzo obniży się temperatura może zostać zorganizowany przepak przed i po etapie
kajakowym.

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

Zwiezienie z trasy
Organizator zapewnie zwiezienie z trasy tylko w przypadku kontuzji.

Bezpieczeństwo
Radzimy zaopatrzyć się w folię NRC, nie waży dużo, a w przypadku kontuzji, gdy będzie trzeba chwilę poczekać
na przyjazd samochodu może się bardzo przydać. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie
naładowanego telefonu komórkowego. Prosimy osoby posiadające telefon z sytemem android o użycie podczas
rajdu aplikacji ŚledźGPS.
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
nie jest klasyfikowany. Dla pierwszej trójki w kategorii OPEN oraz kategorii kobiet wprowadzamy zasadę non ex
aequo. W przypadku równego wbiegnięcia na metę, wygrywa kobieta lub w przypadku równej płci, zawodnik
starszy (chyba że te osoby zadecydują inaczej).

Ceremonia zakończenia
Ceremonia zakończenia przewidziana jest na godzinę 8:30. Prosimy o pozostanie wszystkich zainteresowanych.
Jednocześnie będzie to zakończenie cyklu Puchar Konwalii.

Rachunki
Jeśli ktoś potrzebuje rachunek za udział w rajdzie prosimy to zgłosić na adres rajdkonwalii@gmail.com (dosłać
dane do rachunku).

Do zobaczenia!

