Etap 2 – 26.05.2013
1. Centrum Zawodów
Polana za restauracją UMBERTO na Cytadeli

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
26.05.2013
Biuro czynne od godziny 9.00

3. Start i meta
Start masowy dla kategorii Elita, Średniacy i Początkujący.
Kategoria OPEN startuje w dowolnym momencie z puszki
startowej, która będzie umieszczona na starcie.
Organizacja startu:
Elita
10.00
Początkujący
10.05
Średniacy
10.10
Uczestnicy biegów w poszczególnych kategoriach będą proszeni
o ustawienie się na linii startowej na ok. 5 min przed planowanym
startem, gdzie otrzymają mapę pod nogę, której nie wolno
podnosić do momentu startu.
Start masowy odbędzie się na sygnał kierownika zawodów.
Dokładne miejsce startu (trójkąt na mapie) będzie oznaczone w
terenie transparentem START, oraz będzie oddalone ok. 30 m od
linii startu.

Kategoria OPEN pobiera mapę w pobliżu biura zawodów
bezpośrednio przed startem.

Poznańska Bimba !!!
Uczestnicy rajdu startują z puszki startowej, zlokalizowanej
na starcie (trójkąt na mapie). Po pojawieniu się w centrum
zawodów, dostają mapę z czipem, po czym mogą ruszać na
trasę. Uczestnicy rajdu do pokonania będą mieli trasę Elity.
Wszyscy uczestnicy rajdu zostaną sklasyfikowani w 2 etapie
Poznaj Poznań z Mapą w kategorii Elita.

4. Teren zawodów
Zawody będą rozgrywane na terenie Parku Cytadela – teren
parkowo-leśny. Występują spore przewyższenia w części leśnej,
gdzie w niektórych miejscach ze względu na szatę rośliną
przebieżność jest ograniczona.
W pozostałej części parku przebieżność bardzo dobra.

5. Forma biegu.
Start masowy dla poszczególnych kategorii o w/w godzinach.
Kategoria Open – start w dowolnym momencie z puszki
startowej.
Uczestnicy Poznańskiej Bimby start z puszki startowej

Lista startowa ukaże się 24 h przed startem.

6. Przykład trasy, która będzie zastosowana na biegu ze startu
wspólnego.

W budowie trasy mogą zostać zastosowane „rozbicia” mające na
celu zróżnicowanie tras. Każdy z uczestników na swojej mapie,
przy punktach kontrolnych ma wypisaną poprawną kolejność
„zaliczania” punktów. Niektóre z punktów na trasie mogą być
podbijane wielokrotnie.
Kolejność podbijania punktów musi być zgodna z numeracją
na mapie!!!
7. Mapa
Cytadela
skala 1: 5000
Aktualizacja maj 2013
Opisy punktów kontrolnych dostępne tylko na mapie.

8. Trasy:
P
Początkujący
S
Średniacy
E
Elita

2500 m.
4000m.
5500m.

OPEN

2000m.

Poznańska Bimba trasa taka sama co Elita

9. Punkty kontrolne
Stacje SI przymocowane do stojaków z lampionem, w
niektórych miejscach bez stojaka z samym lampionem.
10. Wyniki:
Oficjalne wyniki zawodów do 24 h po zakończonym biegu.
Po biegu dekoracja najlepszych zawodników oraz losowanie
nagród wśród wszystkich uczestników.
11. Zgłoszenia
Do godziny 24:00 we wtorek poprzedzający etap zgłoszenia w
normalnej cenie tj. 5 zł. Zgłoszenia po tym terminie będą
przyjmowane wyłącznie do piątku 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

Za zmianę danych, minuty startowej, nr czipa będzie
pobierana jednorazowa opłata 2zł. !!!!

12. Partnerzy

