KOMUNIKAT TECHNICZNY
MIEJ OKO NA RZEKĘ
Data 18.07.2015 r.
Miejsce
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań
Organizator
Organizatorem zawodów jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT we
współpracy ze stowarzyszeniem Biegaj z Mapą.
Program Zawodów
16:00 - otwarcie biura zawodów
16:10 - start pierwszych zawodników w kategorii turystycznej
16:30 - start pierwszego zawodnika w kategorii sportowej
17:30 - dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników obu kategorii.
18:45 - zamknięcie Mety.
Biuro zawodów
Biuro zawodów znajdować się będzie przy Bramie Poznania, ul. Gdańska 2,
w Amfiteatrze nad Cybiną.

Rejestracja
Na zawody w kategorii turystycznej, uczestnicy zgłaszać mogą się od godziny 16:10
w biurze zawodów.
W kategorii sportowej, rejestracja odbywała się przed zawodami poprzez stronę
internetową. Istnieje jednak możliwość dopisania się do listy startowej w biurze
zawodów.
Wypożyczenie chipa nastąpi za okazaniem dokumentu ze zdjęciem.
Uwaga: za zgubienie chipa pobrana jest opłata w wysokości 150 zł.
Start
Znajdować się będzie w odległości ok 150 m w stronę północną od biura zawodów,
za Amfiteatrem nad Cybiną Bramy Poznania.
Kategoria Turystyczna – start od godz. 16:10 do 17:00 w dowolnym momencie z
puszki startowej.
Kategoria Sportowa – start minuty 00:00 o godzinie 16:30. Start interwałowy
według listy startowej udostępnionej na stronie www.poznajpoznan.com. Lista
startowa wywieszona będzie także w biurze zawodów.
Start składa się z dwóch boksów:
1 boks – weryfikacja zawodnika
2 boks – oczekiwanie na start i start
Teren
Teren otwarty w zabytkowej części Poznania, z duża ilością dróg i obszarów
zielonych. Na terenie zawodów występuje niewielki ruch samochodowy – prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności trakcje biegu.
Przypominamy o zakazie przebiegania przez tory kolejowe oraz tramwajowe !
Parametry tras
Trasa Turystyczna – 1,9 km w linii prostej
Trasa Sportowa – 4,3 km w linii prostej
Punkty kontrolne
Stacje SI przymocowane do stojaków z biało-pomarańczowym lampionem.
Nagrody
Nagrody dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników z obu kategorii
ufundowało Centrum Turystyki Kulturalnej TRAKT.
Wyniki
Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.poznajpoznan.com

