Komunikat techniczny – Kraków City Race Finał
Organizatorzy
WKS Wawel Kraków
Piotr Pietroń LimaMaps
oraz krakowska grupa pasjonatów biegu na orientację.

Program zawodów
12.10.2019 (sobota)
14:00-19:00 – Piknik Pokoleń (Obchody stulecia WKS Wawel)
14:30-16:00 – biuro zawodów
16:00 – start pierwszego zawodnika
13.10.2019 (niedziela)
10:00 – start pierwszego zawodnika
ok. 13:00 – dekoracja najlepszych, rozdanie nagród

Zespół organizatorów
Kierownik Zawodów – Michał Garbacik
Sędzia Główny – Anna Karnia-Biskupska
Dyrektor Techniczny – Włodzimierz Dyzio
Kartografowie – Jacek Kozłowski, Piotr Pietroń, Adam Stalka
Budowniczowie Tras – Jakub Kijak, Marcin Biederman
Obsługa Biura Zawodów – Anna Karnia-Biskupska
Obsługa SI – Marek Słoński, Jakub Kijak
Dyrektor Startu – Maja Garbacik
Komentatorzy – Michał Garbacik, Radosław Czyż (sobota)

Centrum zawodów
Centrum zawodów (obu etapów) Stadion Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”, ul. Podchorążych 3.
(50.075845, 19.907352)
W centrum zawodów będzie możliwość przebrania się, a także skorzystania z toalety (szatnie przy hali
WKS Wawel). Zawodnicy będą mieć możliwość pozostawienia rzeczy na czas biegu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w centrum zawodów. Bardzo prosimy o zachowanie
porządku i czystości w udostępnionych pomieszczeniach, adekwatnie do panujących warunków
atmosferycznych!

Dojazd
przystanek Głowackiego, wszystkie linie tramwajowe (4, 8, 13, 14, 24, 44) jadące w stronę pętli
Bronowice oraz Bronowice Małe. Linia autobusowa – 102.

Biuro zawodów
Czynne w sobotę przed zawodami. Zawodnicy obowiązani będą podpisać oświadczenie dotyczące
przestrzegania regulaminu zawodów.

Start
Boksy startowe podczas obu etapów umiejscowione będą na terenie WKS Wawel. Na obu etapach będą
przygotowane 3 boksy startowe.
Opisy punktów kontrolnych do pobrania w drugim boksie startowym.
Podczas etapu niedzielnego jeden z boksów startowych będzie trwał 2 minuty. Zawodnicy podczas tych
2 minut mają za zadanie pokonać przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Po pokonaniu
przekroczeniu przejścia znajdziecie ostatni boks startowy. Wejście do boksu numer 1 (-4).
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale
startowym u sędziego startu).

interwał
sobota – 2 minuty
niedziela – 3 minuty

Meta
Meta sobotniego etapu zlokalizowana będzie na boisku bocznym WKS Wawel. Przed i po bieganiu
zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w atrakcjach związanych z Piknikiem Pokoleń.
Zamknięcie czasu niedzielnego etapu ze względów bezpieczeństwa zlokalizowane będzie po drugiej
stronie ulicy Podchorążych. Dojście z mety do centrum zawodów oznakowane będzie czerwonymi
faworkami – około 200 metrów.

Forma przeprowadzenia zawodów
Uczestnicy otrzymają mapę w skali 1:5 000, na której zaznaczono „klasyczną” trasę BnO z narzuconą
kolejnością zaliczania punktów kontrolnych (PK). Obowiązują symbole sprinterskie ISSOM2007.

Potwierdzanie punktów kontrolnych
Potwierdzanie obecności na PK, odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego systemu SPORTIdent.
Stacje SportIdent’a przymocowane będą do stałych elementów (poręcze, drzewa i inne metalowe
konstrukcje). Elementem punktu jest także lampion z kodem – na Kraków City Race Finał wykorzystane
zostaną lampiony średniej wielkości (15x15).
Podczas zawodów zostanie wykorzystany system bezdotykowy (AIR+).

Limit czasu
Sobota – 1 godzina, niedziela 2 godziny.

Teren zawodów
sobota
Pierwszy etap rozegrany będzie na terenie historycznego parku Młynówka Królewska. Bogaty jest on w
liczne przejścia i zakamarki. W terenie występują budynki o dość regularnym kształcie, jak i liczne
ogrodzenia. Końcówka każdej z tras poprowadzona będzie po obiekcie Wojskowego Klubu Sportowego
„Wawel”.
kartografowie: Jacek Kozłowski, Piotr Pietroń, Adam Stalka
budowniczy tras: Marcin Biederman
niedziela
Zawody rozegrane zostaną w bardzo zróżnicowanym terenie obejmującym teren Akademii GórniczoHutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, VIII LO Ogólnokształcącego czy Parku Krakowskiego. Ulice
graniczne stanowić będą: Królewska, Piastowska, Reymonta oraz Aleja Mickiewicza. W terenie znajdują
się budynki o różnym kształcie i wysokości, na terenie parku obszary półotwarte, miejscami liczne
ogrodzenia oraz żywopłoty.
kartografowie: Jacek Kozłowski, Piotr Pietroń, Adam Stalka
budowniczowie tras: Jakub Kijak, Marcin Biederman (kontrola)
W trakcie obu etapów zawodnicy przekraczać będą ulice o średnim natężeniu
ruchu drogowego. Najbardziej ruchliwe ulice zostały zakreskowane, a zawodnicy
mogą przekraczać je tylko i wyłącznie w miejscach zaznaczonych, tak jak na
rysunku obok (przejścia dla pieszych). Na mapie zaznaczone są przejścia dla
pieszych bez świateł – i tylko przez przejścia zaznaczone na mapie wolno
przekraczać zakreskowane ulice.
Przypominamy, że biegnący zawodnik nie ma pierwszeństwa przed jadącym samochodem.
Uczestnicy poruszają się po terenie zawodów na własną odpowiedzialność!!!

Mapy
Sobota – Młynówka Królewska
skala 1:5 000, warstwice co 2 m.
aktualizacja: lato 2019 r.

Niedziela – AGH i UP
skala 1:5 000, warstwice co 2 m.
aktualizacja: lato 2019 r.
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Klasyfikacja
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała suma czasów po dwóch etapach.

Nagrody
WM10, W Child, M Child – dyplomy i pamiątkowe kubeczki dla sześciu najlepszych zawodników/zawodniczek
pozostałe kategorie - dyplomy i pamiątkowe kubeczki dla trzech najlepszych zawodników/zawodniczek

Świadczenia
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
- mapę z zaznaczoną trasą biegu,
- wodę po biegu,
- pomiar czasu i weryfikacje poprawności pokonania trasy,
- dostęp do toalet i miejsca do przebrania się.

Uwagi
- Wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów oraz zobowiązaniem
się do jego przestrzegania.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i
ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły
żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas
i okoliczność zawodów.
- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
- Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
- W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

