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KOMUNIKAT TECHNICZNY
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, prosimy o unikanie zachowań
niebezpiecznych dla startujących oraz osób postronnych, prosimy o poszanowanie własności
prywatnej i publicznej.
Zawody rozgrywane są na terenie gdzie dozwolony jest ruch samochodów, bez wprowadzania żadnych
zmian w organizacji ruchu.
Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zatem poruszanie się po
jezdni jest dozwolone tylko na ulicach bez chodnika. Trasy w kilku miejscach przecinają ulice o
średnim natężeniu ruchu
samochodowym.
Zabronione jest przekraczanie drogi krajowej nr 1 w innym miejscu niż przez ulicę Cmentarną.
Pod mostem na ul. Cmentarnej będzie obowiązkowy przebieg w kierunku miejscowości Zabrzeg oraz w
drodze powrotnej do Czechowic-Dziedzic.
Przekroczenie drogi krajowej nr 1 w innym miejscu niż w/w będzie karane dyskwalifikacją zespołu.
CENTRUM ZAWODÓW i PARKING
Kąpielisko - MOSiR Czechowice-Dziedzice przy ul. Legionów 145, Bielsko-Biała
Będzie dostępny parking przy kąpielisku przy ul. Legionów 145.

START i META znajdują się na Kąpielisku.
BIURO ZAWODÓW
Czynne od 8.30 do 10.40 na Kąpielisku.
Trasa OPEN – kategorie MM, KK, MIX
Trasa Rodzinna – kategorie TR
PROGRAM
8:30 – 9:40 – przyjmowanie startujących
9:45 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna trasy OPEN
10:45 – odprawa techniczna trasy rodzinnej
10:00 –start masowy zespołów trasy OPEN
11:00-start masowy zespołów trasy rodzinnej
17:00-zamknięcie mety
17:30 – wręczanie pamiątkowych medali oraz upominków dla dzieci startujących w kategorii Rodzinnej.
Wręczenie nagród dla miejsc 1-3 w kategoriach KK, MM, MIX następnie losowanie nagrody specjalnej –
przelotu widokowego helikopterem nad miastem Bielsko – Biała dla 3 osób i nagrody „Muzyczne marzenia”
od Radio Bielsko.
18:00 – zakończenie zawodów
TEREN ZAWODÓW
Gmina Czechowice-Dziedzice oraz Gmina Bestwina
MAPY I OPISY
Mapy Czechowic-Dziedzic skala 1 : 15 000,
Mapy we folii. Opisy na mapach.
TRASY i POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH
Potwierdzanie - perforator, karta startowa.
Punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych
oznaczonych cyframi – dowolna. Punkty oznaczone literami – kolejność obowiązkowa np. A, B, C, D, itd.)
Część punktów kontrolnych jest czynna tylko przez 2-3 godziny i ich zaliczenie trzeba zaplanować
wcześniej lub na końcu trasy. Na każdym z punktów są do wykonania zadania różnego rodzaju.
Sędzia potwierdza obecność na punkcie po wykonaniu zadania, w przypadku nie zaliczenia zadania zespól
otrzymuje karę 60 minut, ale obecność na punkcie ma zaliczoną. Wyjątkiem są dwa punkty, gdzie kara
jest większa.
Długości trasy mierzone we wariancie optymalnym
Trasa OPEN: 33km, 13 PK

Trasa Rodzinna: 7 km, 7 PK
Limit czasowy: do godz. 17.00, po tym czasie zespoły nie zostaną sklasyfikowane.

KATEGORIE I KLASYFIKACJE
Trasa OPEN: KK, MM, MIX; medale, puchary i nagrody od sponsorów dla najlepszych ”trójek”
Trasa Rodzinna: TR; medale, upominki. Każde dziecko zostanie nagrodzone. Bez klasyfikacji.
INNE INFORMACJE
Będą dostępne prysznice. Będą dostępne szafki (zamykane na klucz), w których będzie można pozostawić
rzeczy.
Na mecie startujący otrzymują wodę mineralną oraz małe słodkie co-nieco.
Życzymy wszystkim dobrej i bezpiecznej zabawy.
Organizatorzy
Bielsko-Biała, 13 września 2018

