Wiosenne 360º – biuletyn



Data zawodów: 14 kwietnia 2018



Centrum zawodów/baza: stara szkoła w Ponurzycy koło Celestynowa; współrzędne:
52°00'18.1"N, 21°24'46.4"E



Dojazd: zalecany własny środek transportu; najbliższa stacja PKP (Kołbiel) - ok.4,5 km
od centrum zawodów



Noclegi:
W bazie zawodów można nocować z piątku (13.04.2018) na sobotę (14.04.2018).
Noclegi w warunkach turystycznych; potrzebne własne karimaty i śpiwory. Dostęp do
WC, może również prysznica (trwają prace przy uzdatnieniu. Trzymamy kciuki za Pana
Sołtysa:)



Trasy piesze:

TP 10 - 10 km (9 PK) – jedna mapa
TP 25 - 26 km (20 PK) – jedna mapa
TP 50 - 51 km (25 PK) – zmiana mapy



Trasy rowerowe: TR 20 - 22 km (12 PK) - jedna mapa
TR 50 - 52 km (16 PK) – zmiana mapy
TR 100 - 107 km (22 PK) – zmiana mapy



Mapy: mapa do orientacji sportowej, skala 1:15000, aktualność od 2002 do 2015, format
A3 oraz mapa turystyczna, skala 1:50000, aktualność względnie dobra, format A3 i A4.



Ranga zawodów: trasa piesza 50 km i trasa rowerowa 100 km zaliczane do Pucharu
Polski w Pieszych i Rowerowych Maratonach na Orientację

 Program:
Piątek (13 kwietnia 2018)
18:00-22:00 - przyjmowanie, zakwaterowanie i rejestracja zawodników w bazie
Sobota (14 kwietnia 2018)
07:00-10:00 - przyjmowanie, zakwaterowanie i rejestracja zawodników w bazie

07:30 - odprawa techniczna (trasy TP 50 i TR 100)
08:00 - start (trasy TP 50 i TR 100)
09:30 - odprawa techniczna (trasy TP 25, TP 10 oraz TR 50, TR 20)
10:00 - start (trasy TP 25, TP 10 oraz TR 50, TR 20)
19:00 - zakończenie zawodów (ceremonia dekoracji. Chyba, że dekoracje nastąpią wcześniej...)
20:00 - zamknięcie mety, wykwaterowanie zawodników, opuszczenie bazy zawodów


Świadczenia: - mapy
- napoje i posiłek na mecie
- puchary, dyplomy i nagrody dla najlepszych
- odżywczy mini pakiet startowy :)



Zgłoszenia: do 12 kwietnia na stronie zawodów
(http://www.wiosenne_2018.team360.pl/pl), po tym terminie w bazie zawodów (do
wyczerpania rezerwowych pakietów startowych)



Wpisowe: 50 PLN dla tras TP 10 i TR 20, 60 PLN dla tras TP 25 i TR 50, 70 PLN dla
tras TP 50 i TR 100 – płatne w bazie zawodów lub przelewem. Dzieci i młodzież do lat 18
– opłata w wysokości 50% stawki.



Wypożyczenie kart SI: W biurze zawodów będzie można wypożyczyć karty SI (chipy),
służące podczas zawodów do potwierdzania PK. Cena za wypożyczenie - 5 PLN.



Numer konta:

VW Bank 64 2130 0004 2001 0550 4824 0001
Stowarzyszenie Team 360 Stopni
ul. Gościniec 152a/9
05-077 Wesoła
z dopiskiem: "Wiosenne 360" i nazwiskiem zawodnika oraz trasą



Kontakt z organizatorem: telefon i mail awaryjny – kierownik zawodów, Igor Błachut:
iblachut@team360.pl, +48 609-833-555



Inne atrakcje: przy sprzyjającej pogodzie (co jest bardzo prawdopodobne) w centrum
zawodów w piątek wieczorem i w sobotę w trakcie imprezy planujemy ognisko. U
organizatorów będzie można nabyć kiełbaski i napoje chłodzące :)

Do zobaczenia wkrótce!

