
Zasady rywalizacji – trasa ekstremalna E

Słowa kluczowe

PK – punkt kontrolny, lampion rozstawiony w terenie i naniesiony na mapę.

PP – punkt przeliczeniowy

OLP - Obowiązkowa liczba punktów – liczba PP, którą drużyna powinna zaliczyć.

ZS – zadanie specjalne

Kara czasowa – kara doliczana do uzyskanego przez zawodnika czasu pokonania trasy. 

Trasa

Na mapie głównej zaznaczonych jest 30 PK. Punkty z mapy głównej warte są od 2 do 4 PP w wypadku
pokonywania trasy rowerem oraz 4 do 8 PP w wypadku pokonywania trasy pieszo . 
Na etapie kajakowym PK warte są 2 do 4 PP.

Celem zespołu jest zdobycie 120 PP oraz zaliczenie zadań specjalnych.

Każdy PK będzie liczony drużynie tylko raz, w najkorzystniejszej interpretacji. Czyli podwójne 
podbicie, zarówno na karcie pieszej jak i rowerowej będzie się liczyło jak PK zaliczony pieszo.

W przypadku zdobycia mniejszej liczby niż 120 PP, za każdy „brakujący” PP będzie naliczana kara 20 
min. Za brak lub błędne wykonanie ZS będzie naliczona kara czasowa. Wykonanie ZS nie zwiększa 
liczby PP zdobytych przez zespół.

Limit czasu

Limit na pokonanie całej trasy E wynosi 21 godzin + limit spóźnień. 
Limit na etapie kajakowym wynosi 8 godzin, ale meta nie później niż o godz. 20:00 (pod groźbą 
dyskwalifikacji bądź dodatkowej kary czasowej). 
Limit spóźnień: 2 godziny. Za każde rozpoczęte 10 min po limicie będzie dodawane 30 min do czasu 
zespołu.
Limit spóźnień na etapie kajakowym: 1 godzina. Za każde 10 min po limicie będzie dodawane 30 
min do wyniku zespołu. 

Klasyfikacja 

Aby być sklasyfikowanym drużyna powinna zdobyć co najmniej 8PP rowerem, 16PP pieszo oraz 10PP 
kajakiem.

O miejscu w klasyfikacji decyduje czas powiększony o ewentualne kary czasowe.



Obowiązki uczestnika

- Numer startowy należy umieścić w widoczny sposób z przodu roweru.
- Każdy zawodnik, niezależnie od wieku i umiejętności, zobowiązany jest do jazdy w poprawnie 
założonym i zamocowanym sztywnym kasku rowerowym. 
- Po godzinie 20:10 zawodnik zobowiązany jest poruszać się (na rowerze) z włączonym oświetleniem, 
zgodnym z przepisami ruchu drogowego.
- Podczas etapu kajakowego zawodnicy są zobowiązani do noszenia prawidłowo założonego kapoka. 
Pływanie bez kapoka będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Zakaz przeciągania kajaków po ziemi.
- Podczas trwania zawodów należy posiadać przy sobie sprawny oraz włączony telefon komórkowy.
Numer telefonu używany podczas zawodów należy potwierdzić przy rejestracji w bazie zawodów.

Za brak wyposażenia obowiązkowego, bądź nieprawidłowe jego użycie, zawodnik otrzyma karę 
czasową (co najmniej 60min) bądź karę dyskwalifikacji. O wysokości kary decyduje sędzia 
zawodów.   


