Niezbędnik dla zawodników Ultra Perły 2019
WAPIENNE - 25.05.2019

*BIURO ZAWODÓW [Nowy Dom Zdrojowy, Wapienne 39]
Biuro Zawodów Ultra Perły będzie otwarte w piątek 24 maja, w godzinach
16:00 - 22:00.
W tych godzinach będą wydawane pakiety startowe. Podczas odbioru pakiety
należy posiadać przy sobie całe wyposażenie obowiązkowe (szczegóły poniżej)
oraz dokument potwierdzający tożsamość.
*ODPRAWA TECHNICZNA
W piątek 24 maja o 21:00 zapraszamy na odprawę techniczną. Odprawa
odbędzie się w Biurze Zawodów.
*TRASA [długość, oznakowanie, limity]
Poza pierwszymi 4 kilometrami oraz odcinkiem pomiędzy 9,5 km a 11 km,
zawodnicy cały czas poruszają się po znakowanych szlakach
turystycznych na terenie Magurskiego Parku Narodowego oraz jego
otuliny. Każdy z uczestników otrzyma od organizatora mapę, a trasę (poza
wspomnianymi wyżej kilometrami) wyznaczają tylko szlaki turystyczne.
UWAGA - trasa biegu nie jest dodatkowo oznakowana ! Należy poruszać
się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych.
Rekomendowane jest wgranie pliku GPX (po pobrania poniżej) do
urządzeń mobilnych, zegarków lub innych urządzeń GPS

POBIERZ PLIK GPX

Długość trasy: 49,5 km (limit 9 h)
Punkty kontrolne:
11 km, Bartne (Remiza OSP, limit 2 h)
27 km, Kolanin (Schron Turystyczny, limit 5 h)
41 km, Folusz (skrzyżowanie szlaków, limit 7.5 h)

*START
WAPIENNE, bezpośrednio przy Biurze Zawodów, sobota 25.05.2019
Godzina: 7:00
*DEKORACJA
Wszystkich uczestników ULTRA PERŁY zapraszamy na uroczystą
dekorację o godzinie 16:00. Dekoracja odbędzie się w pobliżu Biura
Zawodów.
*WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
1. numer startowy w widocznym miejscu (otrzymany od organizatora)
2. mapa trasy (otrzymana od organizatora)
3. Folia NRC
4. kubek lub bidon o łączej pojemności powyżej 0,5 l
5. gwizdek
6. naładowany telefon komórkowy w wodoszczelnym opakowaniu
Wyposażenie należy posiadać do kontroli podczas odbioru pakietu
startowego.
Na każdym z punktów kontrolnych organizator ma prawo skontrolować
wyposażenie obowiązkowe. Niekompletne wyposażenie obowiązkowe
jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
*INNE UWAGI
Należy uwzględnić, że w samym Wapiennym nie ma łączności komórkowej,
natomiast większa część trasy jest pokryta zasięgiem sieci komórkowych.

