
KOMUNIKAT TECHNICZNY

Organizator
Organizatorem rajdu jest TODO.

Baza
Baza rajdu mieścić się będzie na terenie Świetlicy Wiejskiej w Wagowie k. Pobiedzisk (pinezka:
tiny.pl/wfshk). Parking w bezpośrednim sąsiedztwie jest dostępny i darmowy, lecz liczba miejsc jest
ograniczona. Można parkować również w poniższych lokalizacjach:

Biuro Zawodów
Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 10 grudnia w godzinach 9:00 - 19:00. Zawodnicy są
zobowiązani do pojawienia się w biurze celem odbioru numeru startowego, weryfikacji opłaty wg
harmonogramu:
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9:00                 otwarcie biura w Wagowie
9:00 - 9:50         rejestracja dla tras pieszych 3h i 8h
9:50                 rozgrzewka z Pauliną :)                 
9:55                    odprawa i rozdanie map dla tras pieszych 3h i 8h
10:00                  start tras pieszych 3h i 8h
10:00 - 10:50     rejestracja dla tras rowerowych 3h i 6h
10:50                  rozgrzewka z Pauliną :) 
10:55                  odprawa i rozdanie map dla tras rowerowych 3h i 6h
11:00                  start tras rowerowych 3h i 6h
13:00                  limit dla trasy pieszej 3h
14:00                  limit dla trasy rowerowej 3h
17:00                  limit dla trasy rowerowej 6h
18:00                  limit dla trasy pieszej 8h
19:00                  zamknięcie biura

Prosimy nie odkładać przyjazdu na ostatnią chwilę dla spokoju nas wszystkich ;)

Odprawa i start
Odprawa wraz z rozdaniem map na trasę odbędzie się na 5 minut przed startem każdej trasy. Start
jest masowy dla tras pieszych i rowerowych oddzielnie. W żadnej w tras nie występuje przepak ani
strefy zmian - jedyną jest baza wydarzenia. Zawodnicy wszystkich tras muszą posiadać telefon
komórkowy dla bezpieczeństwa oraz oświetlenie swoje (latarka) i roweru. Start i klasyfikacja są
indywidualne, jednak nie zabraniamy startu grupami :)

Formuła
Wydarzenie ma formułę rogainingu czyli zawodnicy zaliczają punkty w dowolnej kolejności. Punkty
maja wartość od 2 do 9, a trasa skonstruowana jest tak, by żaden zawodnik nie był w stanie zaliczyć
wszystkich punktów.

O kolejności na mecie decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów kontrolnych, w drugiej
kolejności czas.

 Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia zawodnikowi odejmowany jest jeden punkt przeliczeniowy.
Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje dyskwalifikacją.
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Punkt kontrolny
Punkty kontrolne w terenie wyznaczone będą przy pomocy trójwymiarowych biało-pomarańczowych
lampionów. Każdy lampion wyposażony jest w element odblaskowy. Na każdym punkcie znajdować
się będzie perforator za pomocą, którego na kracie startowej potwierdzamy obecność na punkcie. 

Zwiezienie z trasy
Z trasy zwozimy tylko w przypadku kontuzji i niemożności dotarcia do mety. Na każdej mapie
wydrukowany jest numer telefonu do biura rajdu.

Posiłek po biegu
Każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepły posiłek po biegu (zupa), coś słodkiego, herbatę oraz piwo
od Browaru Fortuna. Część posiłków będzie wege dla osób, które nie jedzą mięsa, dlatego osoby,
które mięso jedzą prosimy o wybranie mięsnego dania, by wege zostało również na koniec dla osób
wege :)

Nagrody i ceremonia zakończenia
Nagrodzeni zostaną zawodnicy z każdej trasy z miejsc 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po przybyciu wszystkich zawodników zajmujących miejsca
na podium na danej trasie w danej kategorii.

Koszulki
W bazie zawodów będzie istniała możliwość zakupu koszulek "LAS-PRZYGODA-MAPA" oraz "IDĘ JAK
DZIK W ŻOŁĘDZIE" w cenie 35zł za sztukę - koszulki są damskie i męskie bawełniane i techniczne.
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