Komunikat startowy

1. Parkingi:
W pierwszej kolejności parkujemy na terenie bazy zawodów czyli w Ośrodku Wypoczynkowym
„Terstef”, po wyczerpaniu miejsc w następnej kolejności plac parkingowy przy jeziorze. Gdyby
zabrakło miejsc auta zostawiamy we wsi zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Nie parkujemy przy
drodze oznaczonej na czerwono.

2. Program zawodów:
24.06.2022:
Przyjazd zawodników nocujących, w przypadku planowanego przybycia w godzinach
późnonocnych ( po 23.00) poprosimy o SMS z taką infomacją na nr 694 369 847
25. 06. 2022:
8.00-9.45 – Rejestracja, płatności, odbiór materiałów startowych uczestników TP 25 ( będzie
również możliwość wcześniejszego odbioru pakietu wieczorem 24.06.2022 w zależności od
dostępności Organizatorów)
9.45-10.00 – Odprawa techniczna trasy TP 25, wydawanie map
10.00 – Start masowy trasy TP 25
10.15-14.00 - Rejestracja i start indywidualny uczestników trasy TP 10.
19.00 – Zamknięcie mety tras TP 25 i TP 10
Ceremonie rozdania nagród trasy TP 25 odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia
uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów
3. Baza zawodów:
Baza na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Terstef” w Dargocicach. Przez cały czas dostępna dla
uczestników kuchnia z herbatą i kawą. Dostępność ciepłego posiłku przewidywana od godziny
13-14. Sanitariaty z prysznicami ogólnodostępne dla wszystkich uczestników.
W godzinach 10-14 czynne będzie stoisko Nadleśnictwa Gościno.

4. Parametry tras:
TP 25: 20 punktów kontrolnych ( PK) oznaczonych lampionami A4 2D, w tym 1 PK żywieniowy,
długość trasy w wariancie budowniczego 25,5km, skala mapy 1:25.000, topograficzna, aktualność
lata 70 XX w, zaktualizowane granice obszarów leśnych, opisy punktów na mapie.
TP 10: 10 punktów kontrolnych (PK) oznaczonych lampionami A4 2D + 1 zadanie, długość trasy w
wariancie budowniczego 10km, skala mapy 1:25.000, topograficzna, aktualność lata 70 XX w,
zaktualizowane granice obszarów leśnych, opisy punktów na mapie.
W lesie znajduje się trochę miejsc z powalonymi po zimowych wichurach drzewami, prosimy o ich
omijanie i szczególną ostrożność podczas przemieszczania się w takim terenie.

