Ważne informacje organizacyjne – ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE !
•

Parkingi – w Karpaczu nie ma możliwości wyznaczenia specjalnego parkingu dla uczestników
wyścigu. Biuro Zawodów i start wyścigu zlokalizowane są na deptaku miejskim wyłączonym z
ruchu, w obrębie deptaka umiejscowionych jest dużo ogólnodostępnych miejsc parkingowych
w 95% płatnych.

•

Biuro Zawodów (na terenie Zespołu Szkół , ul. Konstytucji 3 Maja 48a) działa :
Sobota (dzień przed wyścigiem) Uwaga ! odbiór nr startowego – następuje po okazaniu
dokumentu ze zdjęciem .
– w godz. 17.00 – 20.00 wydawanie numerów startowych
– w godz. 17.00 – 20.00 wydawanie pakietów startowych: pamiątkowych koszulek i upominków
od sponsorów
Uwaga! Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!
Niedziela ( dzień wyścigu) Uwaga ! odbiór nr startowego – następuje po okazaniu dokumentu ze
zdjęciem .
– w godz. 8.00 – 9.30 wydawanie numerów startowych
– w godz. 8.00 – 9.30 depozyt przyjmowanie rzeczy zawodników do zabrania na Śnieżkę –
depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora !
– od godz. 13.00 wydawanie pakietów startowych: pamiątkowych koszulek i upominków od
sponsorów
Uwaga! Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!

•

Zasady bezpieczeństwa na wyścigu
- zakrywaj usta i nos w miejscach takich jak: strefa biura zawodów, wydawanie pakietów,
depozyt, strefa startu i strefa bufet meta.
- poruszając się poza strefami zachowaj dystans społeczny 2 m
- dezynfekuj lub myj często ręce
- jeśli źle się czujesz – zostań w domu

•

Start - na deptaku przy Urzędzie Miasta Karpacza
W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z Covid-19 grupa startowa zostanie
podzielona na II sektory startujące w odstępie 10 minut:
I sektor startowy start 10.00 – zwodnicy urodzeni w latach 1975 – 2002
II sektor startowy start 10.10 – wszystkie kobiety, zawodnicy urodzenie w 1974 roku oraz starsi

Sektory startowe zostały przypisane do zawodników i są widoczne na liście startowej sprawdź
sektor.
Start ze złego sektora startowego – skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
Uwaga! W strefie startu obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!
•

Bufety :
bufet Strzecha Akademicka – z napojami regeneracyjnymi – Uwaga! Bufet bez kubeczków dolewamy napoje wyłącznie do bidonów zawodników.
bufet meta Dom Śląski ( po mecie –żywieniowy) - Uwaga! obowiązuje zakrycie i usta lub dystans
społeczny 2 m !

•

Meta na Śnieżce – ze względu na obostrzenia Karkonoskiego Parku Narodowego na samym
szczycie Śnieżki zostanie zlokalizowana tylko meta wyścigu. Po przekroczeniu linii mety każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i po chwili odpoczynku musi, uważając na innych
uczestników wyścigu jadących do góry oraz turystów, indywidualnie zjechać do strefy
uczestników przy Domu Śląskim.
Uwaga! Pogoda na górze Śnieżka bywa zmienną, może się zmieniać z minuty na minutę.
Skorzystaj więc z depozytu i spakuj „na wszelki wypadek” coś od wiatru i deszczu.

•

Strefa uczestnika przy Domu Śląskim – w specjalnie wyznaczonym miejscu przy Domu Śląskim
uczestnicy otrzymają „paczki bufetowe” i będą mogli odebrać wcześniej złożony w Biurze
Zawodów depozyt.
W strefie zawodnika gromadzą się wszyscy uczestnicy czekając na ostatniego
zawodnika. Uwaga! obowiązuje zakrycie ust i nosa lub dystans społeczny 2 m !
Po zjeździe ostatniego zawodnika do Domu Śląskiego rozpocznie się pilotowany zjazd do granic
KPN.
Zabrania się indywidualnego zjeżdżania od Domu Śląskiego do Karpacza. Samowolne
poruszanie się na trasie od Domu Śląskiego w dół grozi dyskwalifikacją i mandatem w wysokości
5000 zł nałożonym przez Straż Parku, która jest obecna na wyścigu.

•

Dekoracje przewidziane są na godz. 15.00 w miasteczku sportowym na scenie w Karpaczu
(deptak)
– wtedy też można będzie odebrać indywidualny dyplom z wynikiem ukończenia wyścigu.

Życzymy dobrej zabawy !

