
ZAPISY – MTB POMERANIA KOLBUDY

Elektroniczne  – do czwartku 17 maja do godz. 23:59. Odbiór pakietów dla zawodników zapisanych elektronicznie  w  biurze  zawodów,  w  niedzielę  w  godz.  od  8:00  do  godz.  10:00.  Aktualna  opłata startowa - 70 zł.
Zapisy  w  biurze  zawodów  (powyżej  15  lat  i  osoby  dorosłe)  –  80  zł,  w  gotówce  (prosimy  o przygotowanie odliczonej kwoty),  w niedzielę od godz.  8:00 do godz.  9:30.  Oświadczenia dla osób zapisujących się osobiście do pobrania ze strony http://mtbpomerania.pl/regulamin/ 
Zapisy dzieci – osobiście, przez rodzica lub opiekuna w biurze zawodów, oświadczenie do pobrania ze strony  http://mtbpomerania.pl/junior/ Kategorie  wiekowe do  8  lat  –  start  darmowy,  kategorie wiekowe 9-14 lat – 20 zł, płatne na miejscu w biurze zawodów (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty).

NOWE NUMERY STARTOWENa pierwszej edycji zapowiadaliśmy, że numery będą ważne na wszystkich edycjach, ale to niestety uległo  zmianie,  ze  względu  na  to,  że  zawodnicy  zmieniają  numery,  dlatego  dla  porządku,  naszym dodatkowym kosztem, ale po to żeby zapewnić pewność co do pomiaru czasu, wprowadzamy na tej i na kolejnej edycji  zupełnie nowe numery startowe.  To oznacza, że poprzednie numery, z Pucka, czy z Luzina czy z Łęczyc nie są aktualne, a każdy zawodnik powinien mieć nowy numer startowy.
ROZJAZDBrak miejsca rozjazdu na trasie. Wszyscy zawodnicy przejeżdżają przez miejsce startu / mety. Dystans Mega to dwa okrążenia dystansu Speed.

BUFETNa 16 km trasy, 2 km za singlem nad rzeką Radunią.
TRASYPoczątek trasy – szeroka szutrowa droga, po 1 km skręt w prawo, wprowadzający zawodników w leśne ścieżki i single. Na 4 km dość stromy piaskowy podjazd, a następnie zjazd do jeziora Otomińskiego, gdzie  będzie  kolejny  stromy  podjazd  i  szybki  zjazd  nad  brzegiem  jeziora,  gdzie  konieczne  trzeba uważać na ewentualnych spacerowiczów (jeśli weszliby na trasę pomimo zakazów). 

Następnie podjazd  od jeziora i stromy zjazd. Po 500 m należy uważać – na 8 km, na bardzo stromy 

http://mtbpomerania.pl/regulamin/
http://mtbpomerania.pl/junior/


podjazd, gdzie warto zsiąść z roweru i podbiec. Następnie dość szeroka leśna ścieżka, prowadząca do singla zlokalizowanego nad rzeką Radunią, a potem to co tygryski lubią najbardziej – czyli wspomniany singiel nad rzeką Radunią (2,5 km długości). Po nim szeroka na 1,5 km ścieżka prowadząca do bufetu i dość mocny zjazd do płyt brukowych. 
Dalej  odcinek  po  płytach,  prowadzących  do  strzelnicy,  gdzie  trzeba  uważać  na  ewentualny  ruch pojazdów (gdzie służby będą kierowały ruchem i należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń). Po zjechaniu z płyt zakręt ponad 90 stopni w lewo, a po nim dość długi ok.  1,5 km podjazd.  Od tego momentu ścieżka i długi zjazd (1,5 km), a dalej przez kolejne 4 km ścieżki leśnej,  prowadzącej do rezerwatu Bursztynowa Góra, gdzie zawodnicy dojadą do zjazdu do mety w prawą stronę, a następnie po wjeździe na trasę szutrową w lewo, w kierunku mety, gdzie dystans Mega wjeżdza na drugą pętlę, a dystans Speed kończy zawody.

WARUNKI TECHNICZNERower mtb + kask. Rowery szosowe czy przełajowe nie będą dopuszczone do startu.
SEKTORY

Sektor A – pierwsza 50 dystansu Mega w klasyfikacji generalnej
Sektor B –  od miejsca 51 wzwyż dystansu Mega
Sektor C - pierwsza 50 dystansu Speed w klasyfikacji generalnej
Sektor D - od miejsca 51 wzwyż dystansu Speed
Sektory są oddzielone taśmą, ale start jednego i drugiego sektora danego dystansu następuje w tym samym czasie.

JUNIOR

Dzieci w wieku od 9 do 14 lat - Trasa dzieci startuje w tym samym kierunku co dystans Speed i Mega, czyli zawody główne. Po 800 m dzieci skręcają w lewą stronę i jadą po dość krętej, szerokiej leśnej drodze w stronę rezerwatu Bursztynowa Góra. Przy rezerwacie skręcają w lewo, w stronę szutrowej drogi, prowadzącej do Mety
Dzieci w wieku do 8 lat – wyznaczona trasa w miasteczku zawodów.
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