Etap 1

22km (14PK)
Przewidywany czas:
P:2h30min (sb 19:00)
O: 5h30min (sb 22:00)
LIMIT: 22:00 !!!

Etap pieszy z umiarkowanie trudną nawigacją. Po
drodze 8 punktów i ok. 6km odcinek na mapie do biegu
na orientację. Uwaga, limit czasu na tym etapie to
5h30min.
Mapy: mapa główna, mapa BnO
Na strefę zmian B możliwe zdeponowanie własnego
wiosła, ale TYLKO wiosła (organizator zapewnia
wiosła wszystkim uczestnikom, ale można użyć
swoich)

SZA:
Etap 2

Trekking

9km (1PK)
Przewidywany czas:
P: 1h30min (sb 20:30)
O: 2h (sb 24:00)

Kajak
Przed rozpoczęciem etapu, zawodnicy wykonują
zadanie specjalne z radioorientacji.
Etap kajakowy ma formę spływu rzeką Brdą. Na tym
odcinku występuje jedna przenoska, w okolicy śluzy tuż
przed końcem etapu. Przenoska oznaczona jest na
mapie.
Mapy: mapa główna

SZB:
Etap 3

4km (5PK)
Przewidywany czas:
P: 30min (sb 21:00)
O: 45min (nd 00:45)

Trekking
Krótki bieg na orientację po bydgoskiej starówce ze
startem i metą na Wyspie Młyńskiej. Prosta nawigacja.
Mapy: ortofotomapa

SZB
Etap 4

13 km (1PK)
Przewidywany czas:
P: 2h (sb 23:00)
O: 2h30min (nd 3:15)

SZC

Kajak
Etap kajakowy w formie spływu. Najpierw rzeką Brdą a
następnie Wisłą. Podczas etapu jedna przenoska przy
jazie w Stopniu Czersko-Polskim. Przenoska
zaznaczona na mapie. Podczas fragmentu na Wiśle
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie
wypływaniu na środek rzeki. Trzymamy się lewego
brzegu, na którym tuż przed mostem jest koniec etapu.
Mapy: mapa główna

Etap 5

2km (1PK)
Przewidywany czas:
P: 15min (sb 23:15)
O: 25min (nd 3:40)

Trekking
Dobieg do bazy zawodów, gdzie znajduje się strefa
zmian D. Etap prowadzi przez miasto, prosimy o
zachowanie ostrożności podczas przekraczania ulic.
Mapy: mapa główna

SZD
Etap 6

50km (8PK)
Przewidywany czas:
P: 3h (nd 2:15)
O: 5h (nd 8:30)

Rower
Etap rowerowy częściowo prowadzi asfaltami,
częściowo dobrymi szutrami, ale są też fragmenty po
wąskich leśnych przecinkach. Etap umiarkowanie
trudny nawigacyjnie. Podczas etapu przejeżdżać
będziecie mostem na drugą stronę Wisły.
Mapy: mapa główna

