14 ZACHODNIOPOMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

INFORMATOR MISTRZOSTW WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
W BIEGU NA ORIENTACJĘ

SZCZECIN 03 – 05.06.2022r.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała we wrześniu
2019r. i decyzją nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020r.,
otrzymała imię ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta” oraz
ustanowiono jej święto na dzień 4 września.
Dowódca – płk Tomasz BOROWCZYK
Zastępca dowódcy – ppłk Mirosław RADWAN
Szef sztabu – ppłk Tomasz REJCZAK
WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kierownicy Mistrzostw – ppor. Grzegorz WASZCZUK tel. 600 873 808
– ppłk rez. Mirosław LANGNER tel. 663 700 356
Szef służby dyżurnej 14 ZBOT – 261 452 824
– 887 664 024
Bieżąca relacja z Mistrzostw oraz wszelkie komunikaty, informacje, a także
fotorelacja ze zdjęciami zespołów i zawodników także na trasie dostępna jest na
stronie: https://bno.szczecin.pl/mwot/
Szczecin (niem. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum) – miasto na prawach powiatu,
stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone
na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Odrą i jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod
względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty
pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Z racji
nadgranicznego położenia i bliskości (ok. 100 km) Morza Bałtyckiego, dostępnego
przez żeglowną Odrę oraz Zalew Szczeciński, Szczecin stał się ośrodkiem
gospodarczym regionu. Znajdują się tu: port morski, stocznie remontowe, jachtowe
oraz żeglugi morskiej. Miasto jest ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków.
Stanowi centrum akademickie i kulturalne (opera i operetka, liczne teatry, muzea i
ośrodki
kultury),
jest
także
siedzibą katolickiej
metropolii i
nominalną
współsiedzibą prawosławnej diecezji.
Co warto zobaczyć w Szczecinie.
Zamek Książąt Pomorskich, który był historyczną siedzibą rodu Gryfitów, władców
Księstwa Pomorskiego. W 1902 r. zaczęto przywracać mu formę dawnej rezydencji.
Roboty renowacyjne prowadzono w latach 1925-1926 i później. Przerwała je wojna.
W 1944 r. alianckie naloty dywanowe zniszczyły zamek. W 1945 r. Szczecin objęła
Polska. W 1946 r. przystąpiono do robót zabezpieczających zamek, odkrywając
m.in. kryptę książęcą. W latach 1958-1980 zamek został odbudowany
na planie renesansowej siedziby książęcej. W tym reprezentacyjnym obiekcie
Pomorza Zachodniego swoje miejsce znalazły instytucje kultury, które tworzą
ośrodek o nazwie Zamek Książąt Pomorskich.

Bazylika archikatedralna św. Jakuba. Najważniejszy kościół Szczecina i drugi
pod względem wysokości budynek w mieście, który mierzy 110,18m (po wieżowcu
PAZIM, który wraz z masztem antenowym liczy 128 m wysokości). Co więcej, jest to
drugi pod względem wysokości kościół w Polsce (po bazylice licheńskiej).

Wały Chrobrego jest to taras widokowy o długości około 500 metrów, z którego
rozciąga się wspaniała panorama na Odrę oraz port w Szczecinie. Wały zostały
zaprojektowane przez Wilhelma Meyera-Schwartau na początku XX wieku.
Pierwotnie nosiły nazwę Tarasy Hakena – imię nadburmistrza Hermanna Hakena,
z którego to inicjatywy powstały. Taras widokowy został usypany w latach 19021907.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza. To nowoczesny budynek, który powstał
w 2014 roku. Nowa siedziba Filharmonii została zaprojektowana przez katalońską
pracownię architektoniczną Barozzi/Veiga i w 2014 roku stanęła w miejscu
przedwojennego Konzerthausu – u zbiegu ulic Matejki i Małopolskiej.
Warto wspomnieć o tym, że budynek Filharmonii jest laureatem kilku prestiżowych
nagród, w tym nagrody im. Miesa van der Rohe 2015, Nagroda Unii Europejskiej
w dziedzinie współczesnej architektury, którą przyznano 8 maja 2015 w Barcelonie,
ale także Eurobuild Awards 2014: zwycięstwo w konkursie w kategorii „Architectural
Design of The Year” czy „Designs of the Year” 2015 organizowanym przez Design
Museum w Londynie.

Jasne Błonia im. Jana Pawła II. To szeroki zieleniec znajdujący się
pomiędzy gmachem Urzędu Miejskiego, a ulicą Piotra Skargi w Szczecinie. Ciągnie
się on dalej od Pomnika Czynów Polaków w kierunku Parku Kasprowicza i Lasku
Arkońskiego.

PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW:
1. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie zasad korzystania
z obiektów sportowych, wytypowanych do współzawodnictwa sportowego.
2. Bezwzględnie
należy
podporządkować
się
bieżącym
poleceniom
organizatorów i sędziów mistrzostw. Kierownicy poszczególnych reprezentacji
odpowiedzialni są za przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów,
warunków bezpieczeństwa oraz ustaleń organizacyjnych przedstawionych
podczas odprawy technicznej mistrzostw.
3. W przypadku powstania urazu, o zaistniałym wypadku natychmiast
powiadomić kierownika drużyny i sekretariat zawodów z podaniem aktualnego
stanu poszkodowanego i podjętych czynnościach medycznych i
organizacyjnych.
4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej w przypadkach nie związanych z
udziałem w mistrzostwach.
5. Organizator zapewnia udzielenie tylko podstawowej pomocy medycznej. W
przypadku urazów złożonych pomoc będzie udzielana zgodnie z przepisami
NFZ.
6. Na obiektach sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz palenia tytoniu.
7. Podczas mistrzostw obowiązuje przestrzeganie postanowień „Regulaminu
ogólnego SZ RP”.
8. Wszystkich uczestników zawodów obejmuje ubezpieczenie wynikające
z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej.

PROGRAM ZAWODÓW:
03.06.2022 r. (piątek)
 do godz. 15:00 przyjazd zespołów – Szczecin – miejsce zakwaterowania ul.
Druckiego-Lubeckiego 6A „Hotel „Vulcan” GPS 53.448006, 14.576541;
 godz. 15.00–16.15 – wykonanie pamiątkowych zdjęć poszczególnych
reprezentacji w bno;
 15.30 – 17.00 – – – – – – – – – – – – –
 godz. 16.30 -17.00 – odprawa techniczna – sala konferencyjna Hotel „Vulcan
/w ramach odprawy uaktualnienie stanów osobowych i pojazdów/”;
 godz. 17.30 – 18.00 - rozgrzewka indywidualna zawodników;
 godz. 18:00 - start biegu sprinterskiego – Osiedle Drzetowo – Grabowo
Akademia Morska – Wydział Mechaniczny GPS 53.449721, 14.573124
 około 21.00 zakończenie biegu sprinterskiego;
 około 21.30 wywieszenie wyników biegu sprinterskiego na tablicy
informacyjnej Hotel Vulcan

04.06.2022 r. (sobota)
 godz. 7.00 – 8.00 śniadanie;
 godz 08.00 – 8.30 przejazd reprezentacji do miejsca biegu
średniodystansowego Puszcza Bukowa okolice strzelnicy garnizonowej 5
Pułku Inżynieryjnego Podjuchy GPS 53.343399, 14.601238;
 godz. 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów;
 9.30-10.00 – rozgrzewka indywidualna zawodników;
 godz 10.00 start biegu średniodystansowego – Puszcza Bukowa;
 około godziny 14.00 zakończenie biegu średniodystansowego;
 około 15.00 wywieszenie wyników biegu średniodystansowego na tablicy
informacyjnej Hotel Vulcan
 godzina 15.30 – 17.00 – – – – – – – – – – – – –
 17.00 - 21.00 – wycieczka dla uczestników zawodów „Szczecin i jego zabytki”
zbiórka parking dolny Hotelu Vulcan /ilość miejsc ograniczona około 90 osób/
 18.00 – odprawa kierowników reprezentacji – sala restauracyjna Hotel Vulcan

20.06.2021 r. (niedziela);
 godz. 7.00 – 8.00 śniadanie;
 godz 08.00 – 8.30 przejazd reprezentacji do miejsca biegu sztafetowego
Puszcza Wkrzańska - Szczecińska Gubałówka koniec ul. Ciesielskiej
GPS 53.531795, 14.585923
 8.30-09.00 – rozgrzewka indywidualna zawodników;
 godz 09.00 start biegu sztafet;
 około godziny 13.00 zakończenie biegu sztafetowego;
 do godziny 13.30 rozliczenie pokoi w Hotelu Vulcan
 13.50 zbiórka reprezentacji do – uroczystego zakończenia
 zawodów ( Wały Chrobrego GPS 53.429763, 14.566205 lub w przypadku
złych warunków atmosferycznych Hala Sportowa 14 ZBOT ul. Metalowa 52)
 około godz.14:00 – uroczyste zakończenie zawodów
 około godziny 14.45 – wyjazd reprezentacji do MSD.

SZEGÓŁOWY PLAN OTWARCIA I ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW:
Ceremonia
otwarcia
Mistrzostw
Wojsk
Obrony
Terytorialnej
w biegu na orientację odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. o godz. 09:00. Miejsce:
strzelnica garnizonowa 5 pinż Podjuchy.
Ubiór:
kierownicy
drużyn
–
umundurowanie
polowe,
zawodnicy
– jednolity strój sportowy (dres reprezentacyjny).
Ceremonia
zakończenia
Mistrzostw
Wojsk
Obrony
Terytorialnej
w biegu na orientacje odbędzie się w dniu 05.06.2022 r. około godz. 14:00.
Miejsce: Wały Chrobrego lub w przypadku złych warunków atmosferycznych Hala
Sportowa 14 ZBOT ul. Metalowa 52)
Ubiór:
kierownicy
drużyn
–
umundurowanie
polowe,
zawodnicy
– jednolity strój sportowy (dres reprezentacyjny).
Nie
przewiduje
się
wcześniejszego
zwalniania
zawodników/drużyn
z obowiązku uczestniczenia w ceremonii otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Wojsk
Obrony Terytorialnej w biegu na orientację.
WYRÓŻNIENIA
 Zawodnicy którzy zajęli indywidualnie miejsca I do III zostaną wyróżnieni
medalami, oraz dyplomem.
 Zawodnicy startujący w sztafetach za zajęcie miejsc I do III wyróżnieni zostaną
medalami, dyplomami oraz statuetką.
 Zespoły, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego zostaną wyróżnione
pucharem i dyplomem. Zespoły, które zajmą miejsca od czwartego wzwyż
otrzymają dyplomy.
 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę.
SPRAWY TECHNICZNE DOTYCZĄCE BNO:
1. UBIÓR I NUMERY STARTOWE
Bieg sprinterski - ubiór dowolny, zakaz biegania w obuwiu z kolcami;
Biegi leśne - ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk. Zawodnicy w
krótkich spodenkach lub w koszulkach bez rękawów nie zostaną dopuszczeni do
startu.
Zawodnik w ramach ubioru musi mieć umieszczony na klatce piersiowej numer
startowy. Numery odbiorą w biurze kierownicy ekip w ramach pakietów startowych.
2. ZABEZPIECZENIE PK

Punkty kontrole zostały zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich poprzez
rozsypanie konfetti oraz znacznik biało-pomarańczowy z kodem punktu kontrolnego
(nie dotyczy biegu sprinterskiego).

/PRZYKŁAD OZNACZENIA PUNKTÓW KONTROLNYCH/

3. PRZERWANIE BIEGU
Zawodnicy, którzy przerwą bieg, zmuszeni są do zameldowania się na mecie celem
poinformowania Organizatorów i sczytania karty SI.

4. PROCEDURA STARTU

5. GPS TRACKING
Na zawodach zostanie zastosowany system GPS dla śledzenia wszystkich zawodników.
Nadajniki GPS będą wydawane zawodnikom przed pierwszym boksem startowym.
Obowiązkiem zawodnika jest odebranie nadajnika przed biegiem.

6. TEREN ZAMKNIĘTY
Organizator zamyka teren, w którym zostaną rozegrane Mistrzostwa Wojsk Obrony
Terytorialnej w Biegu na Orientację.
Na terenie biegu sprinterskiego dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w
celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy,
uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się:
przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania
wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Uwaga - organizator całkowicie zamyka teren biegu sprinterskiego, od godziny 16:30
zakazane jest poruszanie się po terenie zawodów z wyjątkiem ulic Lubeckiego, Stalmacha i
Rugiańskiej. Od tej godziny dozwolone jest poruszanie się drogą z hotelu do Centrum
Zawodów. Do godziny 17:30 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przebywania w
kwarantannie, która zlokalizowana będzie w Centrum Zawodów (Akademia Morska Wydział
Mechaniczny) .

/OBSZAR BIEGU SPRINTERSKIEGO/
Na terenie biegów leśnych zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym
dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach itp. Zabrania się
organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

/OBSZAR BIEGU ŚREDNIODYSTANSOWEGO/

/OBSZAR BIEGU SZTAFETOWEGO/

7. POTWIERDZANIE PK
W zawodach zastosowany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów
kontrolnych SportIdent AIR+. Wszyscy zawodnicy nieposiadający własnych czipów
otrzymali karty SIAC w pakietach startowych.
Zgubienie chipa organizatora - 300 zł.
8. ZGŁOSZENIA SKŁADÓW IMIENNYCH SZTAFET
Zgłoszenia przez formularz organizatora należy dostarczyć do Biura Zawodów do
dnia 04.06.2022 r. do godziny 15:00.
Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

BIEG SPRINTERSKI – 03.06.2022 r.
Akademia Morska – Wydział Mechaniczny

PLAN CENTRUM ZAWODÓW

Teren składający typowego polskiego blokowiska ze znacznym przewyższeniem i
sporą ilością budynków gospodarczych.
Teren nigdy wcześniej niewykorzystywany w zawodach Orientacji Sportowej.

PROCEDURA STARTU
Dojście do startu z kwarantanny około 50 m. Przed wejściem do pierwszego boksu
startowego na zawodników będą czekały GPSy. Do pierwszego boksu wchodzimy na
3 minuty przed startem, zgodnie z klasyczną procedurą, zawodnicy wchodzą do
1. boksu, gdzie następuje czyszczenie kart (clear). W kolejnym boksie sprawdzany
(check) jest chip oraz do pobrania będą opisy PK, a w ostatnim boksie zawodnik
sprawdza poprawne działanie systemu bezdotykowego (SIAC TEST) i oczekuje na
start. Za trzecim boksem zawodnik pobiera mapę i biegnie do flagi startowej ok. 50 m
GPS TRACKING
Wszyscy zawodnicy zostaną wyposażeni w odbiorniki GPS, które będą do odbioru
przed biegiem przed wejściem do pierwszego boksu. Bieganie z GPSem jest
obowiązkowe.
LIMIT CZASU
Dla wszystkich kategorii – 60 min
INTERWAŁ STARTOWY
Dla wszystkich kategorii wynosi 1 minutę.
MAPA
DRZETOWO (NR PZOS 2022-035-2812-ZPM)
Wykonana według specyfikacji ISSProm 2019-2
e-2m, format A4
Autor: Mateusz Kula
Aktualność: maj 2022
Trasy: Mateusz Kula
Skala : 1: 4000
Wszystkie mapy drukowane techniką cyfrową na papierze wodoodpornym.
SYMBOLE NIE DO PRZEJŚCIA NA MAPIE SPRINTERSKIEJ
Przypominamy, że poniższe symbole na mapach sprinterskich są nie do przejścia, co
oznacza, że nie wolno przez nie przebiegać, przeskakiwać itd. Jeden z żywopłotów
zaznaczony na mapie jako miejsce nie do przejścia będzie dodatkowo
zabezpieczony biało-czerwoną taśmą.

OPISY PK
Na mapach oraz w formie papierowej do pobrania na starcie.
WYPOSAŻENIE PK
Punkty kontrolne w postaci stojaków/koziołków z lampionami.
PARAMETRY TRAS
kategoria

długość
[km]

ilość
PK

przewyższenie
[m]

K21

2,1

21

45

M21

2,6

23

50

K35+

1,6

15

20

M35

2,4

23

45

M40

2,1

19

35

M45+

1,8

16

30

kategoria długość [km] ilość PK

przewyższenie
[m]

BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY – 04.06.2022 r.
okolice strzelnicy garnizonowej 5 Pułku Inżynieryjnego Podjuchy
PLAN CENTRUM ZAWODÓW

TEREN

Typowa morena, z przebieżnością od bardo dobrej do bardzo utrudnionej z dobrze
rozwiniętą siecią dróg. Las mocno użytkowany gospodarczo.

MAPA
CZAJCZA GÓRA II (NR PZOS 2022-024-2800-ZPM)
e-5m, format A4
Autor: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Aktualność: kwiecień 2022
Trasy: Mateusz Kula
Skala : 1: 10 000
Wszystkie mapy drukowane techniką cyfrową na papierze wodoodpornym.
PROCEDURA STARTU
Dojście do startu 700m oznaczone pomarańczowymi wstążkami. W drodze na start
zawodnicy będą przechodzić obok mety. Toalety dostępne w CZ. Przed wejściem do
pierwszego boksu startowego na zawodników będą czekały GPS. Do pierwszego
boksu wchodzimy na 3 minuty przed startem, zgodnie z klasyczną procedurą,
zawodnicy wchodzą do 1. boksu, gdzie następuje czyszczenie karty (clear). W
kolejnym boksie sprawdzany (check) jest chip oraz do pobrania są opisy startowe, a
w ostatnim boksie zawodnik sprawdza poprawne działanie systemu bezdotykowego
(SIAC TEST) i oczekuje na start. Za trzecim boksem zawodnik pobiera mapę i
biegnie do flagi startowej ok. 110m. Przebieg będzie wyznakowany taśmami, a jego
pokonanie jest obowiązkowe. Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie
dyskwalifikacją.
Dojście z mety do Centrum Zawodów tą samą drogą.
GPS TRACKING
Wszyscy zawodnicy zostaną wyposażeni w odbiorniki GPS, które będą do odbioru
przed biegiem przed wejściem do pierwszego boksu. Bieganie z GPSem jest
obowiązkowe.
LIMIT CZASU
Dla wszystkich kategorii – 120 min
INTERWAŁ STARTOWY
Dla wszystkich kategorii wynosi 2 minuty.

OPISY PK
Na mapach oraz w formie papierowej do pobrania na starcie.

WYPOSAŻENIE PK
Punkty kontrolne w postaci stojaków z lampionami.
MAPY
Po biegu, na mecie zawodnicy oddają swoje mapy. Zostaną one zwrócone po
zakończeniu biegu średniodystansowego.
PARAMETRY TRAS
kategoria

długość
[km]

ilość
PK

przewyższenie
[m]

K21

3,3

16

100

M21

4,2

21

150

K35+

2,9

13

90

M35

3,7

16

125

M40

3,4

17

110

M45+

3,2

14

110

kategoria długość [km] ilość PK

SZTAFETA, NIEDZIELA – 05.06.2022 r.
Park Leśny Mścięcino - Skolwin
PLAN CENTRUM ZAWODÓW

przewyższenie
[m]

TEREN
Teren nigdy wcześniej niewykorzystywany w zawodach Orientacji Sportowej.
Teren Parku Leśnego Mściecino przecięty doliną potoku i licznymi
dopływami. Teren z bogatą rzeźbą terenu i dobrze rozwiniętą siecią dróg.
Przebieżność od dobrej do miejscami utrudnionej.

MAPA
MŚCIĘCINO WSCHÓD (NR PZOS 2022-030-2806-ZPM)
e-5m, format A4
Autor: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Aktualność: kwiecień 2022
Trasy: Mateusz Kula
Skala : 1: 10 000
Wszystkie mapy drukowane techniką cyfrową na papierze wodoodpornym.
GODZINY STARTÓW:
9:00 – Kobiety
9:05 – Mężczyźni
9:10 - Weterani
PROCEDURA STARTU
8:45 – pokaz i omówienie procedury startu
Start 1. zmian:
Zawodnicy udają się na miejsce startu na 10 minut przed minutą "0", gdzie nastąpi
czyszczenie i sprawdzenie kart SI, a na 5 minut przed starem otrzymują mapę
zwiniętą w rulon, następnie owiniętą kartką w kolorze zmiany opisaną numerem
sztafety i zabezpieczoną gumką. Zawodnicy startują na sygnał sędziego i dopiero
wtedy mogą rozwinąć mapę. Prosimy o uważne rozwinięcie mapy i odrzucenie
odpowiedniej kartki (bez mapy). Dobieg do startu 160 m.
PUNKT WIDOKOWY
Wszystkie zmiany na swojej trasie przebiegają przez punkt widokowy znajdujący się
w Centrum Zawodów.
Punkt widokowy znajduję się w zależności od zmiany na około 80-90 % długości
trasy.

Po potwierdzeniu punktu widokowego zawodnicy kontynuują swój bieg przebiegiem
obowiązkowym. Po potwierdzeniu ostatniego punktu na trasie zawodnicy wbiegają
korytarzem do mety.
STREFA ZMIAN
Zawodnik oczekujący na start ma prawo wejść do strefy zmian po podbiciu punktu
widokowego przez swojego poprzednika. Podczas wchodzenia następuje
czyszczenie i sprawdzenie karty SI oraz pobranie od sędziego mapy zwiniętej w
rulon i owiniętej kartką w kolorze zmiany opisaną numerem sztafety i zabezpieczoną
gumką. Odpowiedzialnością zawodnika jest upewnienie się, że otrzymał właściwą
mapę. Po wejściu do strefy zmian zawodnik rozgrzewa się tylko na jej terenie i nie
ma prawa wyjść poza nią.
PROCEDURA ZMIAN
Przybiegający zawodnik po potwierdzeniu ostatniego punktu pokonuje wytaśmowany
dobieg i podbija metę. Po potwierdzeniu mety oddaje swoją mapę sędziemu i
przebiega do strefy zmian, gdzie dokonuje zmiany poprzez dotknięcie zawodnika
wybiegającego, a następnie udaje się do sczytania karty SI. Zawodnik wybiegający
po otrzymaniu zmiany rozwija swoją mapę w drodze do punktu startu.
START NA MAPIE
Dobieg do startu ze strefy zmian wynosi około 115m.
START MASOWY 2. I 3. ZMIAN
Start masowy 2. i 3. zmian nastąpi zgodnie z decyzją sędziego głównego. Dokładna
godzina startu zostanie ogłoszona z przynajmniej 15 minutowym wyprzedzeniem.
OSTATNIA ZMIANA
O końcowym miejscu sztafety decyduje kolejność przekraczania mety przez
zawodników ostatniej zmiany, a nie czas potwierdzenia mety.
GPS TRACKING
Wszystkie sztafety będą wyposażone w odbiorniki GPS, które będą do odbioru
przed biegiem. Bieganie z GPSem jest obowiązkowe. Niepobranie lub odmowa
pobrania odbiornika GPS jest jednoznaczna z dyskwalifikacją.
OPISY PK
Wyłącznie na mapach.
długość ilość
kategoria
[km]
PK
Kobiety

3,4-3,5

14

Weterani

3,5-3,7

13

PARAMETRY TRAS
przewyższ
długość
kategoria
enie [m]
[km]
Mężczyźni 3,9-4,0
100
seniorzy
115

ilość
PK
17

przewyżs
zenie [m]
165

