Etap 1 – 27.04.2013
1. Centrum Zawodów
PYRLAND Park Linowy – Malta

Centrum zawodów zlokalizowane jest na świeżym powietrzu.
Będzie możliwość przebrania się i zostawienia rzeczy w okolicy
biura zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione w centrum zawodów.

W centrum zawodów będą osoby, które będą udzielać informacji
dotyczących Biegów na Orientację. Osoby te będą ubrane w
kamizelki odblaskowe.

2. Termin
27.04.2013
Biuro czynne od godziny 9.00

3. Start i meta
Minuta 00 – godzina 10.00
Start i meta w bliskim sąsiedztwie centrum zawodów.

Organizacja startu.
Przed startem znajdują się dwa boxy startowe:
Box 1 – weryfikacja zawodnika po nr chipa ( SI ).
Box 2 – oczekiwanie na start
Dobieg do startu wyszafowany. Zawodnicy otrzymają mapy w
drugim boxie.
Kat. Open startuje z puszki startowej która znajduje się obok
boxu nr 2. W tym miejscu zawodnicy kat. Open pobierają mapy.

4. Teren zawodów
Zawody będą rozgrywane na obszarze leśnym przylegającym do
obiektów rekreacyjnych na Malcie.

5. Forma biegu.
Start indywidualny, interwałowy, tzn. zawodnicy startują
według wcześniej rozlosowanych minut startowych.
Interwał wynosi 1 min dla kategorii.
Kategoria Open – start w dowolnym momencie z puszki
startowej.
Lista startowa ukaże się 24 h przed startem.

6. Mapa
Malta
skala 1: 5000
Aktualizacja kwiecień 2013
Opisy punktów kontrolnych dostępne tylko na mapie.

7. Trasy:
P
Początkujący
S
Średniacy
E
Elita
OPEN

2300 m.
3400m.
4500m.
1300m.

8. Punkty kontrolne
Stacje SI przymocowane do stojaków z lampionem, w
niektórych miejscach bez stojaka z samym lampionem.
9. Wyniki:
Oficjalne wyniki zawodów do 24 h po zakończonym biegu.
Po biegu dekoracja najlepszych zawodników oraz losowanie
nagród wśród wszystkich uczestników.
10. Zgłoszenia
Do godziny 24:00 w poniedziałek poprzedzający każdy etap
zgłoszenia w normalnej cenie tj. 5 zł. Zgłoszenia po tym
terminie będą przyjmowane wyłącznie do czwartku do godz.
14:00, w cenie 10 zł. Zgłoszenia po tym terminie nie będą
przyjmowane, zawodnik który zgłosi się po ostatecznym
terminie, może wystartować na zawodach pod warunkiem, że
będzie dostępna mapa.
Zgłaszać należy się przez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.poznajpoznan.com
Opłaty za start w zawodach pobierane w biurze zawodów,
prosimy o przynoszenie odliczonej kwoty.
Osoba która zgłosiła się na bieg a wie, że nie przyjdzie
proszona jest o informację o tym na adres
grunwaldbno@gmail.com
Opłaty
5zł/osobę - zgłoszenie w terminie
10zł/osobę – zgłoszenie po terminie
2zł/ osobę – wypożyczenie chipa SI
150zł – zgubienie chipa SI organizatora
Opłaty przyjmowane w centrum zawodów od godziny 09.00

Przed pierwszym biegiem jest możliwość zapłaty za
wszystkie 4 biegi całej serii Poznaj Poznań z Mapą.
Opłata za 4 biegi z góry wynosi 15 zł
UWAGI
Osoby niepełnoletnie przynoszą do biura zawodów
wypełnioną deklarację uczestnictwa, które dostępne są na
stronie zawodów

11. Partnerzy

