CZEŚĆ!
Miło Cię widzieć na trzeciej, finałowej edycji Decathlon MTB Pomerania Maraton! Poniżej przedstawiamy Ci garść
informacji o tym, co będzie się u nas dzisiaj działo.


NUMERY STARTOWE – ze względów organizacyjnych każdy z uczestników, niezależnie od poprzedniej edycji
otrzymuje nowy numer startowy, który będzie oznaczony numerem trasy.



HARMONOGRAM
Godzina

Czynność

Podstawowe informacje:

9:45

Start Junior (młodszy) – Start
Główny – trasa boisko (300m)

Do zawodów dopuszczamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat z
opiekunem, wszystkie kategorie startują razem,
Kategorie: osobno dziewczynki i chłopcy, 3-7 lat.

10:00

Start Junior (młodszy) – Start
Główny

Dzieci między 8-10 lat, z opiekunem, wszyscy startują
razem. (1 okrążenie)

10:20

Start Junior (starszy) – Start
Główny

Dzieci między 11 – 15 lat – bez opiekuna.
wszyscy startują razem. (1 okrążenia)
Kategorie: 11 – 13 lat, 14 – 15 lat, osobno dziewczynki i
chłopcy.

10:45

Ustawianie sektorów Speed
Mega Ultra

11:00

Start dystansu Ultra i Mega –
start lotny po 1 km – wszyscy
startują za samochodem marki
Infiniti, który zjeżdża na pobocze
po przejechaniu ok. 2 km.

Dystans Ultra: 78 km ( dwie i pół pętli )
Przewyższenia - 500 m
Bufet na trasie Ultra znajduje się na 21, 48 i 68 km. Trasa
Ultra obejmuje limit czasowy 1.40 h na jednej pętli, czyli
łącznie 4,5 h na całej trasie
(limit wyjazdu na pętlę: 1,40h, 3.20h, 4.30h - meta)
Dystans Mega: 58 km
Przewyższenia: 400m
Bufet: 21/48km
Limit czasowy: 2h/4h
Sektor 1 ( 6 najlepszych z Ultra i 20 najlepszych z Mega)

11:10

Start dystansu Speed

Numery startowe: od 1 do 250
Dystans Speed wynosi 29 km
Bufet Speed znajduje się na 21 km,
(Sektor A: 25 najlepszych mężczyzn z klasyfikacji generalnej
i 5 najlepszych zawodniczek z klasyfikacji generalnej /
Sektor B - pozostali)

*



11:20

Start Parada Rodzinna

11.50

Dekoracja Junior

13.30

Dekoracja Speed

14.30

Dekoracja Mega

15.15

Dekoracja Ultra

15:45

Dekoracja Mistrzostw
Województwa Puckiego

16:00

Zamknięcie Mety

16.30

Losowanie nagród prowadzone
przez Sołtysa Chłapowa

16.45

Dekoracja Klasyfikacji
Generalnej MTB Pomerania
Maraton 2017

17:30

Oficjalne Zakończenie

Trasa – 5 km – bez pomiaru czasu, niezależnie od MTB
Pomerania Maraton organizowana przez Stowarzyszenie
Rowerowe Chłapowo

Uwaga – w razie wystąpienia istotnych okoliczności powyższe godziny mogą ulec zmianie, o czym będzie
informował Was nasz spiker.
TRASA

Na trasie występują odcinki wymagające szczególnej koncentracji i zachowania bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o
single (czyli wąskie i niebezpieczne odcinki leśne), jak również o miejsca, w których trasa zbiega się z odcinkami
ruchu (taki odcinek występuje m.in. pomiędzy miejscowością Tupadły a Mieroszynem.Na trasie żółte strzałki
dotyczą oznaczenia trasy dzieci, a niebiesko-białe trasy zawodów głównych.


NUMERY ALARMOWE DO ORGANIZATORA: 600 642 090, 694 513 914



ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:
1.
2.
3.
4.

Uczestnicy ruszają do zawodów rowerowych z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.
Zawodnicy jadą wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb
porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa fair play. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu imprezy. Organizator jest uprawniony do wykluczenia
uczestnictwa takich osób.

5.

6.



W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą
stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce,
zwłaszcza na odcinku przebiegającym z użyciem dróg publicznych.
Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zgodnie z powyższym zostaną zabezpieczone przez
funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu
drogowego. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a
także stosowania się do wydawanych poleceń i dbania o bezpieczeństwo innych uczestników, w tym
kibiców.

MISTRZOSTWA POWIATU PUCKIEGO
Na naszych ostatnich finałowych zawodach wprowadziliśmy dzięki Klif MTB Team dodatkową klasyfikację –
Mistrzostwa Powiatu Puckiego, w której decydującym czynnikiem jest start w wyścigu głównym i czas jednego
okrążenia, niezależnie od wybranego przez Ciebie dystansu. Żeby wziąć udział w tej klasyfikacji konieczne jest
zgłoszenie w biurze zawodów miejscowości, w której mieszkasz, jeśli wchodzi ona w skład powiatu puckiego.




WYNIKI: Wyniki będą ogłoszone w dniu zawodów oraz na www.mtbpomerania.pl/wyniki-wladyslawowo
POSIŁEK:
Posiłek możesz odebrać tylko na podstawie bonu, który otrzymałeś w swoim pakiecie startowym.
Jeśli jedziesz na trasie Speed, Twój posiłek dostarcza Dream Body Catering, posiłek będzie do odbioru w biurze
zawodów, w wyznaczonym miejscu. Jeśli jedziesz na trasie Mega lub Ultra, Twój posiłek będzie do odbioru w
białym foodtrucku – 3miejski folklor. Smacznego!



SPONSOR GŁÓWNY WYDARZENIA:



STOISKA PARTNERSKIE:



PARTNERZY:

