KOMUNIKAT TECHNICZNY z dnia 8.06.2021
Ustroński Bieg 66 dookoła doliny Wisły

1. Data zawodów: 12.06.2021 r.
2. Biuro zawodów czynne: piątek (11.06.2021) od 16:00 do 21:00 i w sobotę (12.06.2021) od 4:00.
3. Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do biura zawodów oświadczeń:
a. https://beskidzka160.pl/content/uploads/sites/8/2021/06/oswiadczenie1-1-2021.pdf
b. Oświadczenie RODO
4. Numery startowe będą przydzielane wg kolejności rejestracji w biurze zawodów.
5. Godzina startu: 5:00 (start wspólny).
6. Miejsce startu i mety: Ustroń, ul. Nadrzeczna (przy “Karczmie Góralskiej”).
7. Limit godzinowy: 13 godzin (do 18:00).
8. Pomiar czasu ręczny - w związku z tym, ok. 20 minut przed startem, nastąpi weryfikacja
zawodników. Zbiórka do weryfikacji przed linią startu.
9. Limity na punktach kontrolnych (PK):
a. przeł. Szarcula - 10:00,
b. przeł. Salmopolska - 14:00.
10. W przypadku rezygnacji zawodnika z dalszej rywalizacji organizator nie zapewnia transportu na
metę zawodów.
11. Rezygnację należy zgłosić na punkcie kontrolnym.
12. Trasa:
a. Mapka
b. Plik gpx
c. Opis trasy
13. Trasa jest poprowadzona tak, aby uniknąć ruchu samochodowego. Rano, na pierwszych kilku
kilometrach, trasę będą zabezpieczać osoby mające uprawnienia do kierowania ruchem, a także
pilot.
14. Niebezpieczne przejście przez drogę: szlak żółty, zaraz za PK na Salmopolu.
15. Bardzo prosimy o zapoznanie się z mapą i posiadanie jej przy sobie. Zalecamy korzystanie z mobilnej
wersji aplikacji https://mapy.cz (można wgrać gpx i nawigować). Należy wybrać wersję mapy “na
zewnątrz”. Bardzo dokładna mapa turystyczna.
16. Zaleca się wgranie do telefonów aplikacji “Na ratunek”.
17. Spis niezbędnego wyposażenia: wyposażenie obowiązkowe (mandatory equipment).
18. Dopuszcza się stosowanie kijków.
19. Na punktach kontrolnych wyłącznie woda.
20. Pomoc dla zawodników jest dozwolona wyłącznie w obrębie punktów kontrolnych.
21. Przewiduje się lotne punkty kontrolne, w miejscach możliwego skrócenia trasy.
22. Uwaga: zmiana trasy na odcinku od przeł. Szarcula do przysiółka Stecówka - trasa poprowadzona
drogą!

23. Pogoda, wg prognozy z 8.06.2021 r.: +24º C, w ciągu dnia przelotne opady deszczy, popołudniu
możliwe burze.
24. Schroniska na trasie: Soszów (ok. 14 km), Stożek (ok. 18 km), Przysłop (ok 34 km).
25. Inne dogodne miejsca do ewentualnego posilenia się: przeł. Salmopolska.
26. Posiłek po zawodach od 11:00, restauracja “Pozytyw”, ul. Słoneczna (ok. 400 m od mety) - trzeba
mieć przy sobie numer startowy.
27. Parkingi: bezpłatne - ul. Sportowa, ul. Sanatoryjna (przy kościele).

