
XXII Zawody na Orientację „Siapula”
XVII Strzeliński Rogaining

KOMUNIKAT   TECHNICZNY

Sobota, 16.06.2018
7:00-8.45 - przyjmowanie uczestników, praca biura zawodów, wydanie kart startowych i koszulek
8:50 – otwarcie zawodów,
9.00 – wydawanie map i numerów po okazaniu karty startowej,
9.55 – wywieszenie punktu startowego, który musi być potwierdzony na karcie startowej w polu „START” przed
wyjściem w trasę (potwierdzamy jednym z dwóch perforatorów)
10:00 – start
od 17:00 – ciepły poczęstunek na mecie
18:00 - koniec podstawowego limitu czasu
18:30 - zamknięcie mety
19:30 - ogłoszenie nieoficjalnych wyników
ok. 20:00 - ogłoszenie oficjalnych wyników i zakończenie zawodów

Punkty kontrolne posiadają różną wartość od 4 do 8 punktów, równą cyfrze jaką są oznaczone. Przed startem
zespoły decydują się, które i w jakiej kolejności próbować potwierdzić - każdy zespół opracowuje swój wariant trasy.
Zespół traci jeden punkt za każdą rozpoczętą minutę pobytu na trasie powyżej 8 godzin.

 start – 10:00
 koniec limitu czasu – 18:00
 zamknięcie mety - 18:30

Zawodnicy  pokonują  trasę  korzystając  tylko  z  mapy  dostarczonej  przez  organizatora  oraz  kompasu  (busoli).
Drużyna nie może się rozdzielać podczas pokonywania swojego wariantu trasy. Razem z mapą każdy otrzyma numer
startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (agrafki w sekretariacie), natomiast każda drużyna dostanie
kartę startową. Sędziowie będą monitorowali teren zawodów.

W przypadku potwierdzenia punktu w niewłaściwej kratce, wykorzystujemy kratkę rezerwową oznaczoną literą
„R”. Punkty potwierdzamy perforatorem wsuwając go od dołu karty.

Zespół będzie sklasyfikowany, jeśli:
a/ nie będzie się rozdzielał na trasie podczas pokonywania wybranego wariantu trasy,
b/ potwierdzi punkt startowy
c/ potwierdzi przynajmniej jeden punkt kontrolny,
d/ przybędzie na metę przed jej zamknięciem,
e/ odda sędziemu mety kartę startową dostarczoną przez organizatora. 

Odznaka „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”

Każdy z uczestników może raz w roku zdobyć odznakę regionalną „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” - kartę
potwierdzeń można pobrać w sekretariacie. Prosimy o złożenie w/w potwierdzeń z wypełnionymi danymi osobowymi w
sekretariacie zawodów w bazie przed startem. Zweryfikowane karty i odznaki będą do odebrania na mecie (nieodpłatnie).


