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ORGANIZATOR 

Organizatorem rajdu V Śnieżne Konwalie są Stowarzyszenie rajd konwalii.pl praz Adventure Sport 
Marek Galla 

PARTNERZY 

Partnerami imprezy zostali: 

 Gimnazjum w Bledzewie 

 Nadleśnictwo Międzyrzecz 

 Nadleśnictwo Skwierzyna 

 Sponsor nagród: Biederman Sport&Design 

BAZA 

Baza rajdu mieścić się będzie w hali sportowej przy Gimnazjum w Bledzewie (ul. Szkolna). Uwaga 
otwarte będzie TYLKO wejście bezpośrednio do hali, nie będzie możliwości wejścia przez budynek 
gimnazjum. Baza będzie czynna do dyspozycji uczestników od piątku 27 stycznia od 20:00 do niedzieli 
29 stycznia do 9:00. Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu na hali zarówno w nocy przed jak i po 
rajdzie, ale muszą posiadać własny śpiwór i materac/karimatę. 

BIURO 

Biuro będzie czynne w piątek od 20:00 do 23:00 i w sobotę od 7:00 do 8:40. W tym czasie każdy 
zawodnik musi zgłosić się osobiście w celu odebrania pakietu startowego w skład którego wchodzą: 
numer i karta startowa, paski do zamocowania numeru do plecaka, pamiątkowy magnes. Radzimy 
zaopatrzyć się w sznurek lub smycz do przywiązania karty startowej, która lubi się niestety gubić. 

DOJAZD I PARKING 

Do Bledzewa dojechać można właściwie tylko samochodem. Obok gimnazjum znajduje się parking, na 
którym niestety raczej wszyscy się nie pomieszczą. Pozostałych prosimy parkować na poboczu wzdłuż 
ulicy Szkolnej. 

STOŁÓWKA I WYŻYWIENIE 

W bazie będzie przygotowane miejsce (stoliki i krzesełka), gdzie będzie można sobie przygotować i 
zjeść kolację/śniadanie. Do dyspozycji uczestników będzie czajnik elektryczny. Po biegu każdy 
zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny oraz ciepłą herbatę. Na trasie nie jest przewidziany żaden 
punkt odżywczy. Trasa TP25 nie będzie przebiegała przez żadną miejscowość, TP 50 ma taką opcję w 
2/3 trasy, więc tam będzie można sobie uzupełnić zapas picia i jedzenia. 

START I META 

Start znajdować się będzie na boisku szkolnym, prosimy zachować szczególną ostrożność podczas 
przebiegania przez miejscowość. Meta znajdować się będzie w budynku hali sportowej tuż przy 
wejściu. 

HARMONOGRAM STARTU 

8:40 – odprawa i rozdanie map uczestnikom tras TP50 i TP25 w hali gimnastycznej 

9:00 – start obu tras sprzed budynku hali 
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TRASY 

Obie trasy zostaną rozegrane na zasadzie scorelaufu, czyli przy dowolnej kolejności zaliczania punktów 
kontrolnych. Na każdej z tras punktów jest stosunkowo dużo, więc będzie kilka „dobrych” wariantów.  
TP50 – liczba punktów kontrolnych 24 (w tym 7 na mapie 1:50 000 i 17 na mapach do BnO) 

TP25 – liczba punktów kontrolnych 17 – wszystkie na mapach do BnO, dystans po wariancie ok. 27km 

MAPY 

Obie trasy dostaną trzy mapy: 

Mapę geodezyjną w skali 1:50 000, na której zaznaczony będzie start i meta, 7 punktów kontrolnych 
(dla trasy TP50) oraz mniej więcej obrys map do BnO i małe kółeczka z lokalizacją punktów kontrolnych 
na nich. Uwaga! Lokalizacja tylko mniej więcej i może służyć tylko do opracowywania wariantu a nie do 
nawigacji. 

Mapę sportową „Bledzewko” w skali 1:15 000 z cięciem poziomicowym co 2,5m i aktualizacją z 1999 
roku. Ze względu na to, że mapa jest już pełnoletnia w terenie jest sporo zmian (wycinki, płoty, inna 
przebierność), ale nawigować da się bez problemu. 

Mapę sportową „Stary Dworek” w skali 1:15 000 z cięciem poziomicowym co 2,5m i aktualizacją z 
2015 roku. Ta mapa jest idealna, jednak na jej obszarze zaznaczyliśmy teren z zakazem wstępu ze 
względu na okres lęgowy bielika. Proszę aby ten zakaz bezwzględnie respektować. 

PUNKT KONTROLNY 

Punkt kontrolny będzie w terenie oznaczony za pomocą trójwymiarowego biało-pomarańczowego 
lampionu. Na punktach będzie znajdować się dziurkacz do potwierdzania obecności na karcie 
startowej. Dodatkowo punkt będzie zabezpieczony taśmą. W przypadku stwierdzenia braku punktu 
kontrolnego należy wykonać telefon do sędziego głównego i zrobić sobie w tym miejscu zdjęcie. 

ZWIEZIENIE Z TRASY 

Organizator zapewnia zwiezienie z trasy tylko w przypadku kontuzji. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba potwierdzonych punktów kontrolnych, w przypadku 
takiej samej liczby potwierdzonych punktów kontrolnych o miejscu decyduje czas. Po przekroczeniu 
limitu czasu (14h dla TP50 i 10h dla TP25) zawodnikowi odejmowane są punkty (0.1 PK za każdą 
rozpoczętą minutę spóźnienia. Przy spóźnieniu większym niż 30 minut zawodnik nie jest klasyfikowany. 
Dla pierwszej trójki w klasyfikacji kobiet i mężczyzn wprowadzamy zasadę non ex aequo. W przypadku 
równego wbiegnięcia na metę wygrywa zawodnik starszy (chyba, że te osoby zadecydują inaczej). 

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA  

Zawodników będziemy nagradzać w zależności od potrzeb zainteresowanych. Wstępnie TP25 o 
godzinie 13:30. 

RACHUNKI 

Jeśli ktoś potrzebuje rachunek za udział w zawodach prosimy o podesłanie danych na 
kontakt@adventuresport.pl. 

mailto:kontakt@adventuresport.pl
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RELACJA LIVE 

Podczas zawodów użyta będzie aplikacja ŚledźGPS (WWW.sledzgps.pl). Zachęcamy do ściągnięcia na 
telefon i użycia w czasie rajdu (pływania nie będzie i telefon będzie bezpieczny). Postaramy się też 
prowadzić relację na FB. 

Do zobaczenia!  

 

http://www.sledzgps.pl/

