Nocny Marek 2021 - Komunikat startowy
ORGANIZATOR
Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie rajdkonwalii.pl oraz Adventure Sport Marek
Galla

BAZA RAJDU
Baza rajdu mieścić się będzie w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w
Przyłękach przy ulicy Zabytkowej 5
https://goo.gl/maps/EES2SVfJMyum7Ta28

NOCLEG
W bazie rajdu będzie można się wyspać po trasie na podłodze w klasach, jednak należy
posiadać własny śpiwór i karimatę. Baza czynna do 12:00 w niedzielę.
W bazie rajdu znajdują się prysznice, z których można skorzystać po biegu. Będą też
wystawione czajniki, kawa oraz herbata.

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 6.11.2021r. w godzinach 14:00 do 16:00
W biurze zawodów należy odebrać pakiet startowy.
W pakiecie trasy AR znajduje się:
- karta startowa wodoodporna (jedna na zespół)
- 4 numery startowe (po dwa do przyczepienia do roweru i do plecaka)
- trytytki do przypięcia numerów startowych i sznurek do przywiązania karty
- nadajnik GPS
W pakiecie trasy TP znajduje się:
- karta startowa
- numer startowy
- trytytki do przypięcia numerów startowych i sznurek do przywiązania karty
- nadajnik GPS dla każdego kto zamawiał
Na mecie każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek oraz piwo od Browaru Fortuna.

PARKING
Zalecamy korzystanie z miejsc parkingowych wokół szkoły oraz z miejsc przy kościele, w
przypadku wypełnienie parking wzdłuż dróg szutrowych, ale tak, żeby zachować
przejezdność.

PRYSZNICE I TOALETY
W bazie będzie dostęp do pryszniców (ograniczona liczba) i toalet.

HARMONOGRAM ZAWODÓW
Sobota 6 listopada
14:00 – otwarcie biura rajdu
15:30 – rozdanie map trasy TP
16:00 – odprawa i rozdanie map trasy AR
16:30 – start obu tras
Niedziela 7 listopada
00:30 - limit czasu TP
01:00 - wręczenie dyplomów najlepszym na TP
08:30 - limit czasu AR
08:30 - wręczenie dyplomów najlepszym na AR
12:00 - zamknięcie bazy rajdu

ŻYWIENIE NA TRASIE
Na trasie TP uczestnicy muszą być przygotowani na 8h biegu/marszu. Organizator nie
zapewnia nigdzie dodatkowych punktów żywieniowych.
Na trasie AR organizator zapewnia wodę w strefie zmian A, tam też będzie herbata.

START Z PSEM
Na trasie TP50 jest możliwy start z psem. Jednak start ten na pełną odpowiedzialność
właściciela. Na prośbę dyrekcji szkoły nie jest możliwe wprowadzenie psa do budynku
szkoły. Należy go pozostawić na boisku.

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.Część punktów będą stanowić słupki Zielonego Punktu Kontrolnego (uwaga w

terenie takich słupków jest więcej, należy zwracać uwagę, że podbija się właściwy). W
przypadku stwierdzenia braku PK lub dziurkacza należy zrobić zdjęcie i pokazać je na
mecie.
Na trasie AR na części punktów będzie karteczka z prośbą o zrobienie sobie z nią
zespołowego selfie - ma to na celu wykluczenie sytuacji, gdzie zespół się rozdziela i nie
dociera na punkty w komplecie.

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. Przekraczanie opłotowanych dróg ekpresowych S10 i S25 tylko w
zaznaczonych na mapie miejscach. Podczas etapów rowerowych należy stosować się do
zasad ruchu drogowego.
Podczas etapu kajakowego obowiązkowo należy mieć ubrany kapok natomiast podczas
etapów rowerowych kask. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie
naładowanego telefonu komórkowego z funkcją aparatu fotograficznego. Organizator nie
zapewnia ubezpieczenia NNW.

CO ZABRAĆ NA TRASĘ?
Uczestnik powinien posiadać:
- kompas
- latarkę lub czołówkę (obowiązkowo)
- telefon komórkowy (obowiązkowo)
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (obowiązkowo)
- przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.)
- kask rowerowy oraz przednie i tylne oświetlenie roweru podczas etapu rowerowego
(obowiązkowo)
- kapok na etapie kajakowym - dostarczany przez organizatora
- zapas jedzenia i picia na pokonanie kolejnych etapów

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Trasa TP klasyfikowana jest wg zasad rogainingu. Punkty kontrolne mają wagi od 3 do 9
punktów przeliczeniowych. Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia na metę odejmowany
jest jeden punkt. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut uczestnik jest
dyskwalifikowany.

Trasa AR klasyfikowana jest w pierwszej kolejności na podstawie punktów głównych
(oznaczonych na mapie liczbami), w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu
decyduje czas. Punktów z map BnO (oznaczone na mapie literami) można nie zaliczać,
ale skutkuje to 30 minutami kary za każdy taki punkt.
Za spóźnienie na metę zabierany jest jeden punkt za każde rozpoczęte 10 min
spóźnienia. Spóźnienia większe niż 30min skutkują dyskwalifikacją

RELACJA LIVE
W miarę możliwości będziemy starali się prowadzić relację na żywo z zawodów na profilu
na FB https://www.facebook.com/1nocnymarek
Na wszystkich trasach uczestnicy zostaną wyposażeni w nadajniki GPS i ich poczynania
będzie można śledzić na stronie http://sledzgps.pl

OPISY TRAS
TP50
Start - sobota 16:30 - baza zawodów
Limit - niedziela 00:030
Trasa - dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych. 45 punktów kontrolnych o
wagach od 3 do 9 punktów
Mapy - mapa główna 1:50 000 w formacie A3, dwie mapy BnO o skali 1:10 000 i 1:17 500

AR
Start - sobota 16:30 - baza zawodów
Limit - niedziela 08:030
Przepak - jedna torba/plecak max. 50l na zespół, zdeponowany przed startem w bazie
rajdu. Dostęp do torby 2 razy podczas rajdu w strefie zmian A. Sędziowie nie będą
przyjmować większych przepaków..
Mapy - mapa rowerowa 1:50 000 w formacie A3, mapa biegowa 1:50 000 w A4, mapa
BnO 1:17 500 w A4, Mapa BnO 1:10 000 A4, Mapa BnO na etapie rowerowym A4 1:10
000 (dwa komplety map na zespół).
Na mapie punkty główne oznaczone są liczbami, punkty bonusowe literami.

NAGRODY I CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
Nagrodzeni zostaną poniżsi zawodnicy:
Trasa AR : zespoły z miejsc 1 - 3 w kat. (mężczyźni i mikst)
Trasa TP50: zawodnicy z miejsc 1 - 3 (kobiety i mężczyźni)

