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ETAP 3 - GDYNIA KOLIBKI - 22.04.2021
1. ORGANIZATOR
UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org 

2. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Sędzia Główny VIII edycji:     Agata Porzycz
Budowniczy Tras:                  Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                       Grzegorz Porzycz
 

3. PROGRAM ZAWODÓW
20:00 – 20:45         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
21:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. CENTRUM ZAWODÓW
Park Kolibki (w pobliżu Opuszczonej Szklarni), Gdynia Orłowo Aleja Zwycięstwa 291 - na świeżym powietrzu

     HTTPS://GOO.GL/MAPS/A9SFOH8AHGUGLHKW7
 

5. POTWIERDZANIE I WYPOSAŻENIE PUNKTÓW
Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent, który będzie działał w
bezdotykowym systemie Air.  Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci
lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. MAPA
Kolibki Stajnia
Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: kwiecień 2021
Autorzy: Maja Morawska, poprawki Jerzy Porzycz

 

7. TEREN
Obszar zawodów obejmuje Park Kolibki oraz część osiedla przyległego do parku. Teren charakteryzuje się w większości dobrą
przebieżnością z niewielkimi przewyższeniami oraz częściowo z gęstwinkami. W parku występuje gęsta sieć dróg.
Na osiedlowych ulicach ruch samochodowy jest niewielki, jednak należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad
poruszania się na drogach i w ich pobliżu.

8. TRASY
A – Płotka     długość 1,0 km             9 PK         
B – Pstrąg     długość 1,9 km           16 PK         
C – Pirania    długość 3,1 km            22 PK          
D – Rekin      długość 3,8 km           26 PK          
Długości tras liczone są w linii powietrznej
 

9. LIMIT CZASU
Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu
limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. ZGŁOSZENIA
I termin - do dnia 20.04.2021 (wtorek) przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia”
II termin - do dnia 21.04.2021 (środa) na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 
III termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów

 
 

11. LISTY STARTOWE
Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 21.04 (środa) 
 

12. INNE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
Podczas biegu obowiązkowe elementy odblaskowe na ubraniu
Na zawodach obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego z COVID-19

*Polityka prywatności

UKS AZYMUT45 GDYNIA azymut45gdynia@gmail.com
502 283 461, 502 283 467

✵ AKTUALNOŚCI OFERTA + NASZE IMPREZY + GALERIE KALENDARZ + KONTAKT O NAS + ㋡  

http://www.azymut45gdynia.org/glowna
http://www.azymut45gdynia.org/aktualnosci
http://www.azymut45gdynia.org/galerie
http://www.azymut45gdynia.org/kontakt
http://www.azymut45gdynia.org/zawodnik
https://www.facebook.com/Azymut45Gdynia/
https://www.instagram.com/azymut45gdynia/

