
Komunikat techniczny

Kraków City Race Rozgrzewka E47

Organizatorzy

WKS Wawel Kraków

Piotr Pietroń LimaMaps

Biedermansport Marcin Biederman

oraz krakowska grupa pasjonatów biegu na orientację.

Program zawodów

15.12.2021 (środa)

18:30 – start pierwszego zawodnika

Opłaty

Start w zawodach jest bezpłatny.

Baza zawodów

Baza zawodów znajdzie się na krakowskim Podgórzu w okolicach kopca Krakusa (50°02'25.3"N

19°57'30.5"E). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w centrum zawodów.



Start

Start zlokalizowany koło centrum zawodów.

Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale

startowym u sędziego startu).

Meta

Meta zlokalizowana będzie w centrum zawodów.

Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić przybycie na metę, poprzez odczytanie swojej karty SI u obsługi w

bazie zawodów.

Forma przeprowadzenia zawodów

Uczestnicy otrzymają mapę w skali 1: 4 000, na której zaznaczono „klasyczną” trasę BnO z narzuconą
kolejnością zaliczania punktów kontrolnych (PK). Obowiązują symbole sprinterskie ISprOM2019.

Potwierdzanie punktów kontrolnych

Potwierdzanie obecności na PK, odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego systemu SPORTIdent.

Stacje SportIdent’a przymocowane będą do stałych elementów (poręcze, drzewa i inne metalowe

konstrukcje). Podczas zawodów zostanie wykorzystany system bezdotykowy (AIR+).

Limit czasu

1 godzina

Teren zawodów



Bieg rozegrany w okolicy Kopca Krakusa oraz na krakowskim Podgórzu.

Zalecany ubiór oraz obuwie leśne. Trasy przebiegają w większości po terenie nieutwardzonym.

kartograf: Piotr Pietroń
aktualizacja: Marcin Biederman

budowniczy tras: Marcin Biederman

Przypominamy, że biegnący zawodnik nie ma pierwszeństwa przed jadącym samochodem.

Uczestnicy poruszają się po terenie zawodów na własną odpowiedzialność!!!

Parametry tras

BASIC -  1,2km 12pk

SPRINT - 3,4km 20pk

CITY RACE - 4,7km 21pk



Uwagi

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i

ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły
żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas

i okoliczność zawodów.

- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

- Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.

- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zadanie jest realizowane ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w ramach programu Sportowe Wakacje+


