Komunikat startowy

Rajd Liczyrzepy – Edycja Zimowa
Krośnice 24.02.2018r.

Partnerzy:

1. INFORMACJE O BAZIE

Baza rajdu zlokalizowana jest w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Krośnicach (56-320), ul. Kwiatowa 4.

Biuro rajdu będzie czynne od piątku (23.02.2018) od godziny 18:00 do
godziny 22:59 oraz w sobotę (24.02.2018) od godziny 6:30 do zakończenia.
ZAWODNIKÓW PRZYBYWAJĄCYCH DO BAZY RAJDU W SOBOTĘ RANO
PROSIMY O PRZYBYCIE MIN. GODZINĘ PRZED ODPRAWĄ TECHNICZNĄ
SWOJEJ TRASY. POZWOLI TO SPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ REJESTRACJĘ I
UNIKNĄĆ KOLEJEK.

2. KATEGORIE STARTOWE
•
•
•
•
•

Rajd zostanie rozegrany w poniższych kategoriach:
trasa piesza TP25 (limit czasu 5h),
trasa piesza TP50 (limit czasu 8h),
trasa rowerowa TR50 (limit czasu 5h),
trasa rowerowa TR100 (limit czasu 9h),
trasa rekreacyjna TRek ( limit czasu 5h).

3. PROGRAM
Sobota 24.02.2018 r.
od 6:30 – praca biura Rajdu
7:30 – odprawa trasy TR100
8:00 – start trasy TR100
8:00 – odprawa trasy TP50
8:30 – start trasy TP50
8:30 – odprawa trasy TR50
9:00 – start trasy TR50

9:30 – odprawa trasy TP25
10:00 – start trasy TP25
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
14:00 – limit czasu trasy TR50
14:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50
15:00 – limit czasu trasy TP25
15:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25
16:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
16:30 – limit czasu trasy TP50
17:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50
17:00 – limit czasu trasy TR100
17:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR100
18:30 – OFICJALNE ZAKOŃCZENIE RAJDU I NAGRODZENIE
NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW
Niedziela 25.02.2018 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu

4. PUNKTY KONTROLNE

Punkty kontrolne (PK) w terenie będą oznaczone biało-czerwonymi
płaskim lampionami (rozmiar A4) wg wzoru jak niżej. Każdy z zawodników
powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za
pomocą perforatorów w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na
karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony
pomarańczowym sprayem. Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać
na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z organizatorem.

5. MAPY
Mapy zostaną rozdane na 20 min przed startem każdej z tras TP25, TP50,
TR50 i TR100 a dla trasy TRek 10 min przed startem. Zawodnicy poszczególnych
tras otrzymają kolejno:
•
•
•
•
•

trasa TP25 – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A4; opisy PK
będą zawarte na mapie,
trasa TP50 – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A4 + kolorowa
mapa obszaru specjalnego (OS) w skali 1:10000, opisy PK będą zawarte na
mapach,
trasa TR50 – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A4; opisy PK
będą zawarte na mapie,
trasa TR100 – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A3; opisy PK
będą zawarte na mapie.
trasa TRek – kolorowa mapa w skali 1:15000 w formacie A4; opisy PK
będą zawarte na mapie.
Ochronne worki foliowe na mapę będą rozdawane osobno.

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

każdy zawodnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o starcie
na własną odpowiedzialność,
organizatorzy zapewniają obsługę ratownika medycznego w bazie rajdu,
odprawa i start wszystkich tras odbędzie się na placu przed wejściem
głównym do schroniska,
wydawanie ciepłych posiłków rozpocznie się od godziny 13.00,
prosimy wszystkich zmotoryzowanych o rozważne parkowanie
w okolicach bazy rajdu,
w miejscowości będą dostępne sklepy spożywcze od wczesnych godzin
porannych do późnego wieczora, do tego stacja benzynowa 24h oraz
restauracje,
w bazie rajdu do dyspozycji zawodników będzie dobrze wyposażona
kuchnia,
organizator zapewni również ciepłe napoje (kawę i herbatę),
zawodnikom
przyjezdnym
polecamy
zaplanowanie
wizyty
w Parku Wodnym w Krośnicach,
oficjalne ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie najlepszych zawodników
planowane jest na godzinę 18:30; serdecznie zapraszamy i zachęcamy
do pozostania z nami do końca :-)

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez maila
rajdliczyrzepy@gmail.com lub telefonicznie na numer 507 792 376. Wszelkie
sprawy prosimy załatwiać najlepiej do czwartku 22.02.2018. W piątek 23.02.2018
kontakt może być utrudniony.

