
KOMUNIKAT TECHNICZNY – TRASA KRÓTKA 

 

Lokalizacja bazy zawodów: 

Podobnie jak w poprzedniej edycji bazą zawodów będzie teren przy Stadionie Miejskim, ul. 

Wioślarska, Złotów.  

Na terenie zielonym będzie możliwość rozstawienia namiotów, a w budynku, który w ubiegłym roku 

był w trakcie zawodów w remoncie, teraz będą dostępne prysznice i toalety, tam również będzie 

mieścić się biuro zawodów. 

Przy biurze zawodów będą przygotowane miejsca do złożenia sprzętu na przepaki i w tym samym 

miejscu będą one do odebrania po zawodach. 

 

Biuro zawodów: 

Biuro działa w piątek od godziny 16:00, w sobotę od godziny 7:00. Po podpisaniu stosownych 

oświadczeń otrzymacie numery startowe na rowery, trytki oraz karty startowe. Od godziny 8:00 

będzie można w biurze odebrać mapy. Bez tych na bieg na orientację – te otrzymacie przed każdym z 

etapów. 

 

Transport rowerów: 

Strefa zmian przed etapem rowerowym oraz start pierwszego biegu na orientację, jak i całych 

zawodów będą znajdować się na terenie Nadleśnictwa Lipka, około 25 km od Złotowa. 

Adres: Mały Buczek 38, 77-420 Mały Buczek 

Pinezka: https://goo.gl/maps/ysie7yTYZJAmq4Pr6 

Rowery można dostarczyć do strefy zmian osobiście w wyznaczonych godzinach: 

piątek, 20.08.2021: 18:00 – 21:30 

sobota, 21.08.2021: 7:00 – 8:30 

lub za pośrednictwem organizatora. 

Wybierając opcję transportu przez organizatora należy dostarczyć rower do bazy zawodów, w piątek 

20.08.2021 do godziny 21:00 oraz opłacić transport w biurze zawodów: 10 zł od roweru. 

Uwaga 1:  numery startowe na rowery będą w biurze zawodów, natomiast jeśli komuś logistycznie 

będzie wygodniej dostarczyć rowery bez numerów, to może to zrobić. Numery należy w takim 

wypadku odebrać z biura, zabrać ze sobą na start i przed rozpoczęciem rajdu przyczepić je do 

rowerów. 

Uwaga 2: Rzeczy na rower (kaski, buty rowerowe, sprzęt naprawczy, etc) można zostawić razem z 

rowerem lub (lepiej) zabrać ze sobą rano w sobotę na start i po dotarciu na miejsce zdeponować przy 

swoim rowerze. Należy pamiętać, że nie jest to standardowa strefa zmian, więc po biegu na 

orientację wszystkie rzeczy należy zabrać ze sobą na etap rowerowy. 

 

https://goo.gl/maps/ysie7yTYZJAmq4Pr6


Transport na start: 

Z bazy zawodów przy stadionie o godzinie 9:10 odjeżdżają dwa autokary na start, nie spóźnijcie się. 

Jedziemy około 25 km. Startujemy o 10:00. 

 

Strefa Zmian: 

Mamy jedną strefę zmian (A), do której możecie zdeponować przepaki, nie ma ograniczeń wielkości 

czy wagi. Gdy z przepakami podejdziecie do biura, obsługa pomoże wam je okleić/oznakować.  

W strefie zmian będziecie mieć do dyspozycji 5 litrów wody na zespół.  

Pamiętajcie o tym, żeby w strefach zmian zachowywać porządek i po zakończeniu użytkowania 

swojego przepaku zapakować wszystko i przygotować do transportu. 

 

Szczegółowe dystanse etapów: 

Całkowity dystans rajdu wynosi około 68 km, układ dyscyplin również, natomiast minimalnie zmieniły 

się dystanse poszczególnych etapów.  

 

Etap 1: Bieg na orientację – 8 km 

Zielony Punkt Kontrolny, słupki zamiast lampionów. Mapa do orientacji, 1 : 10 000.  

Po zaliczeniu wszystkich punktów wracacie po rowery. 

 

Etap 2: Rower – 22 km 

Mapa topo 1 : 50 000. 

 

Etap 3: Kajak – 8 km 

Mapa topo 1 : 50 000 

Etap na jeziorze. 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. 

Mimo że kajak i bieg rozpoczynają się w tej samej strefie zmian, to etap kajakowy należy zrealizować 

w pierwszej kolejności. 

 

Etap 4: Bieg na orientację - 7 km 

Mapa topo 1 : 15 000 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna. 



Po kajaku lub po etapie biegowym do wykonania pozostaje zadanie specjalne – strzelanie z procy do 

celu. 

 

Etap 5: Rower – 23 km 

Mapa topo 1 : 50 000. 

 

Meta: 

Na mecie otrzymacie pamiątkowy medal i będziecie mogli posilić się makaronem w wersji wege i 

grochówką w wersji zdecydowanie nie-wege. Natomiast nie trzeba wybierać, można się posilać i 

jednym i drugim. 

Będzie dostępny ciepły prysznic i myjka do rowerów. 

 

 


