DŁUGODYSTANSOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ

DInO – SKARMAT ’2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat techniczny
Centrum Zawodów: Rudy k. Solca Kujawskiego (53.059248 ; 18.173918)
Zjazd z drogi krajowej Nr 10 w kierunku miejscowości Rudy oznakowany lampionem
od godz. 7.00. Przed dojazdem do Centrum Zawodów parkujemy samochody z prawej
strony drogi.
Biuro zawodów:
- w piątek w godz. 17.00 - 23.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
(przy recepcji hotelu) Wejście do hotelu znajduje się od strony wschodniej OSiR.
- w sobotę od godz. 8.00 w Centrum Zawodów.
Transport:
Z osobami , które zamawiały transport spotykamy się na parkingu przed OSiR.
Dojście z dworca PKP ok. 300 m. Odjazdy BUSa (dwa kursy) 8.15 i 8.45.
Program zawodów:
Sobota - 14 marca 2020
od 8:00 - przyjmowanie zespołów w Centrum Zawodów w Rudach
9:00 - start masowy TZ, S25
9:30 - start masowy TU, S20
10:00 - start masowy TT, S15
10:30 - start masowy TP, S10
od 13.00 - wydawanie posiłków na mecie
14:40 - koniec limitu spóźnień TP, S10
15:50 - koniec limitu spóźnień TT, S15
17:50 - koniec limitu spóźnień TU, S20
19:30 - koniec limitu spóźnień TZ, S25
20:00 - zamknięcie mety (dla wszystkich tras).

Trasy krajoznawcze:
Punkty wydawania map w piątek 13.03.2020
1/ Toruń: Oberża na ul. Rabiańskiej 9 18.00 – 21.00
2/ Bydgoszcz: Karczma Młyńska (na Wyspie Młyńskiej) 18.00 – 21.00
(stoliki obsługi trasy krajoznawczej będą oznakowane lampionikiem)
3/ Solec Kujawski: w biurze zawodów 17.00 – 23.00
Punkty odbioru kart startowych tras krajoznawczych (po trasie):
1/ Biuro zawodów: przez cały czas trwania zawodów
2/ Solec Kujawski: Muzeum Solca ul. Toruńska 8 w niedzielę od. 10.00 – 18.00
3/ Bydgoszcz: Karczma Młyńska (na Wyspie Młyńskiej) sobota: 12.00 – 21.00
oraz niedziela: 12.00 – 18.00.
4/ Toruń: Oberża na ul. Rabiańskiej 9 sobota: 12.00 – 21.00
oraz niedziela: 12.00 – 18.00
Na trasach krajoznawczych nie będzie obowiązywał limit czasu i będzie można się bawić
do woli; na spokojne pokonanie trasy warto przewidzieć ok. 60 - 90 min.
Celem tras krajoznawczych jest pokazanie urody i historii tych trzech miast oraz ich drogę
do Wolnej Polski. Trasy te wliczane są również do klasyfikacji generalnej 100-lecia
Niepodległości.
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