Bydgoszcz, 18-19 listopada 2017 r.

Komunikat techniczny Nocny Marek 2017
Organizator
Organizatorem rajdu Nocny Marek 2017 jest Stowarzyszenie Klub Sportowy rajd konwalii.pl oraz
Adventure Sport Marek Galla

Baza
Baza rajdu mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół nr 28 przy ulicy Kromera w Bydgoszczy
(Fordonie). Baza rajdu będzie czynna do dyspozycji uczestników od soboty 18 listopada od godziny
14.00 do niedzieli 19 listopada do godziny 10.00.

Uczestnicy mogą po ukończonym rajdzie

skorzystać z noclegu na podłodze w sali gimnastycznej, jednak muszą posiadać własny śpiwór i
materac bądź karimatę. Wejście do szkoły od strony hali sportowej.
UWAGA!!! Niestety w niedzielę o 10:00 rozpoczyna się turniej koszykówki i płytę hali musimy
zwolnić do 9:30. Dlatego osoby, które chcą pospać dłużej (szczególnie te z trasy AR) będą mogły
rozłożyć się w szatniach i na górnym piętrze trybun (na miejscu wszystko pokażemy).

Biuro
Biuro rajdu czynne będzie w sobotę w godzinach 14:00-15:30 i w tym czasie każdy z zawodników
musi zgłosić się osobiście w celu odebrania pakietu startowego i weryfikacji wpłaty. Prosimy nie
odkładać przyjazdu na ostatnią chwilę. W biurze zawodów każdy otrzyma kartę oraz numer startowy,
sznurek do przywiązania karty oraz agrafki lub opaski zaciskowe do przymocowania numeru
startowego do bluzy lub plecaka.

Dojazd i Parking
Przy budynku szkoły znajduje się spory parking na około 75 samochodów.
Do bazy można oczywiście dojechać również komunikacją miejską. Polecamy portal jakdojade.pl.
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Stołówka
Hol w korytarzu będzie przeznaczony na stołówkę, w której wydamy Wam posiłek po zakończeniu
rajdu. Do dyspozycji uczestników będzie czajnik elektryczny, kawa i herbata.

Odprawa
Odprawa i rozdanie map nastąpi o godzinie 15:30.

Start
Start obu tras nastąpi o godzinie 16:30 na boisku szkolnym.

Trasa piesza
Trasa piesza ma formułę rogainingu. Limit czasu wynosi 8h. Uczestnicy otrzymają dwie mapy:
•

mapę w formacie A3 w skali 1:50 000

•

mapę w formacie A4 do orientacji sportowej w skali 1:15 000

Na trasie łącznie jest 38 punktów kontrolnych o wagach od 2 do 9 punktów przeliczeniowych. Numer
punktu określa jego wagę:
2A,B – 2 punkty przeliczeniowe
3A,B,C,D – 3 punkty przeliczeniowe
4A,B,C,D,E,F – 4 punkty przeliczeniowe
5A,B,C,D,E,F – 5 punktów przeliczeniowych
6A,B,C,D,E,F – 6 punktów przeliczeniowych
7A,B,C,D,E,F – 7 punktów przeliczeniowych
8A,B,C,D – 8 punktów przeliczeniowych
9A,B,C,D – 9 punktów przeliczeniowych
Na mecie wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej punktów przeliczeniowych. Maksymalnie do
zdobycia 216 punktów.
Dobiegnięcie na metę po limicie skutkuje naliczeniem kary – 1 pp. Za każdą rozpoczętą minutę
spóźnienia. Przy spóźnieniu większym niż 15 minut zawodnik nie jest klasyfikowany.

Trasa AR
Schemat trasy AR podany jest w osobnym pliku na stronie rajdu.
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Zawodnicy startują w zespołach dwuosobowych. Maksymalna odległość między
członkami zespołu na trasie może wynosić 50m.
Na starcie uczestnicy otrzymują dwa komplety map:
•

Mapę w formacie A3 w skali 1:50 000

•

Mapę w formacie A4 w skali 1:15 000 do etapu BnO

•

Ponadto w strefie zmian B sędziowie wydadzą mapę w formacie A5 do etapu
biegu na orientację po bydgoskiej starówce.

Na mecie wygrywa zespół z największą liczbą zdobytych punktów kontrolnych. W
przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów o miejscu decyduje czas.
Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać światło białe przednie, a na etapie
rowerowym światło czerwone. Dodatkowo zespół podczas etapu kajakowego musi
posiadać lampkę koloru czerwonego z tyłu kajaka.
Etap kajakowy zespoły obowiązkowo pokonują w kapokach.

Punkt kontrolny
Punkty kontrolne w terenie wyznaczone będą przy pomocy trójwymiarowych biało-pomarańczowych
lampionów. Dodatkowo na każdym punkcie będzie wisieć element odblaskowy. Na każdym punkcie
znajdować się będzie perforator za pomocą, którego na kracie startowej potwierdzamy obecność na
punkcie.

Zwiezienie z trasy
Zawodników zwozimy z trasy tylko w przypadku kontuzji.

Nagrody i ceremonia zakończenia
Trasa piesza
Nagrody dla 3 najlepszych mężczyzn i 3 najlepszych kobiet. Ceremonia zakończenia około 1:00.
Trasa AR
Nagrody dla 3 najlepszych zespołów w kategorii MM i MIX. Ceremonia o 8:30.

Do zobaczenia w sobotę!

