Orienteering w sercu Gdańska
Gdańsk, 10-12 września 2021

KOMUNIKAT TECHNICZNY
data wydania: 6.09.2021

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Gdańska – Pani Aleksandra Dulkiewicz
Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

ORGANIZATOR
Organizatorem jest:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
email: klub@harpagan.pl; tel. 503-332-717
www.gdanskcityrace.pl/ ; https://www.facebook.com/gdanskcityrace/

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Zawodów: Dominika Bąkowska
Kierownik Biura Zawodów: Alicja Tojza
Sędzia Główny: Karol Kalsztein
Budowniczy tras BnO: Michał Olejnik
Kartograf map BnO: Rafał Podziński, Maciej Hewelt
Obsługa Sportident: ZAZU Sports – Przemysław Patejko
Obsługa Zawodów: klubowicze i sympatycy Klubu Harpagan

RODZAJ ZAWODÓW
3-dniowe zawody w kategoriach indywidualnych w Biegu na Orientację w terenie miejskim – 2 etapy na
dystansie średnim, 1 etap na dystansie klasycznym. Etap główny w ramach cyklu City Race Euro Tour.
Klasyfikacja końcowa po 3 etapach oraz osobna klasyfikacja za niedzielny City Race.

PARTNERZY

KATEGORIE STARTOWE
W Children (12-), Youth (16-), Junior (20-), Elite, Veteran (40+), Superveteran (55+), Ultraveteran (65+),
Hiperveteran (75+), OPEN
M Children (12-), Youth (16-), Junior (20-), Elite, Veteran (40+), Superveteran (55+), Ultraveteran (65+),
Hiperveteran (75+), OPEN
Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident w trybie AIR+.
Wypożyczenie chipa – 5 zł/etap. Zawodnicy, którzy nie podali w zgłoszeniu nr chipa, odbierają go w Biurze
Zawodów. Zgłoszenia na miejscu będą przyjmowane w ramach dostępnych na listach startowych wakatów.

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie funkcjonować w czwartek po południu oraz w piątek rano w Bramie Wyżynnej w
centrum Gdańska
Następnie biuro zawodów będzie działać w centrach poszczególnych etapów.
9 WRZEŚNIA 2021 (czwartek)
13.00 – 18.00 – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach
10 WRZEŚNIA 2021 (piątek)
16.00 – 21.00 – biuro w centrum zawodów – Politechnika Gdańska
11 WRZEŚNIA 2021 (sobota)
9.00 – 14.00 – biuro w centrum zawodów – Gdańsk Chełm
12 WRZEŚNIA 2021 (niedziela)
8.00 – 14.00 – biuro w centrum zawodów – Gdańsk Główny

DZIEŃ 1 – 10 września (piątek), sprint
Program zawodów
od 16.00 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
17.00 – godzina „0” dla dystansu sprinterskiego
Centrum zawodów
Politechnika Gdańska, przy budynku WETI, wejście od ul. Do Studzienki (prosimy nie przechodzić przez
teren PG, a wejść bezpośrednio przez bramy przy CZ)
GPS: 54.371435 N, 18.612038 E
Centrum Zawodów zlokalizowane na świeżym powietrzu. W CZ znajdować się będzie Biuro Zawodów (odbiór
pakietów, w tym numerów startowych), meta, sczytywanie kart SI, toalety.

Parking
Organizator nie zapewnia parkingu. Prosimy parkować w miejscach ogólnodostępnych w pobliżu CZ.
Start
Start zlokalizowany w odległości 200 metrów od Centrum Zawodów. Dojście na start oznaczone faworkami
koloru pomarańczowego.
Procedura startowa
Zawodnicy wchodzą do 1. boksu startowego na 3 minuty przed swoim startem, po uprzednim wyczyszczeniu
chipa (stacja CLEAR). W 1. boksie następuje weryfikacja zawodnika oraz sprawdzenie karty SI (stacja
CHECK). W 2. boksie dostępne są opisy PK do pobrania. W 3. boksie zawodnicy pobierają swoją mapę,
sprawdzają nadrukowaną kategorię i ustawiają się z mapą na linii startu. Zakaz oglądania mapy do czasu
startu. Dobieg do startu będzie oznakowany i jest obowiązkowy.

Mapa
Skala: 1:4 000
Warstwice: co 2.5 m
Autor: Maciej Hewelt
Aktualność: wrzesień 2021, symbole ISSprOM 2019
Druk map: cyfrowy, mapy formatu A4 zabezpieczone dodatkowo folią
Uwagi do etapu
Na terenie Politechniki Gdańskiej prowadzone są prace budowlane w kilku miejscach – tereny zostały
zaznaczone jako zakazane (symbol 709). Obowiązuje również zakaz przekraczania terenów oznaczonych
kolorem oliwkowym. Obowiązuje strój dowolny i obuwie bez metalowych kolców.

DZIEŃ 2 – 11 września (sobota), middle
Program zawodów
od 9.00 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
10.00 – godzina „0” dla dystansu średniego
Od 10.30 – impreza towarzysząca dla rodzin HARPUŚ
Centrum zawodów
Gdańsk Chełm, przy zbiorniku Madalińskiego
GPS: 54.333548 N, 18.602516 E
Centrum Zawodów zlokalizowane na świeżym powietrzu. W CZ znajdować się będzie Biuro Zawodów (odbiór
pakietów, w tym numerów startowych), meta, sczytywanie kart SI, toalety.
Parking
Organizator nie zapewnia parkingu. Prosimy parkować w miejscach ogólnodostępnych w pobliżu CZ.
Start
Start zlokalizowany w odległości 450 metrów od Centrum Zawodów. Dojście na start oznaczone faworkami
koloru pomarańczowego.
Procedura startowa
Zawodnicy wchodzą do 1. boksu startowego na 3 minuty przed swoim startem, po uprzednim wyczyszczeniu
chipa (stacja CLEAR). W 1. boksie następuje weryfikacja zawodnika oraz sprawdzenie karty SI (stacja
CHECK). W 2. boksie dostępne są opisy PK do pobrania. W 3. boksie zawodnicy pobierają swoją mapę,
sprawdzają nadrukowaną kategorię i ustawiają się z mapą na linii startu. Zakaz oglądania mapy do czasu
startu. Dobieg do startu będzie oznakowany i jest obowiązkowy.

Mapa
Skala: 1:4 000
Warstwice: co 2.5 m
Autor: Rafał Podziński
Aktualność: wrzesień 2021, symbole ISSprOM 2019
Druk map: druk cyfrowy na papierze syntetycznym, format A3
Uwagi do etapu
Na terenie Chełmu większość punktów kontrolnych (na stojakach i pachołkach) będzie przyczepiona linkami,
prosimy uważać na nie podczas biegu. Zawody odbywają się przy normalnym ruchu samochodowym –
najbardziej uczęszczana droga zaznaczona została na mapie jako nie do przejścia (symbol 709).
Przekraczanie drogi tylko w miejscu do tego przeznaczonym (symbol 710.1).

Obowiązuje również zakaz przekraczania terenów oznaczonych kolorem oliwkowym. Obowiązuje strój
dowolny i obuwie bez metalowych kolców.
UWAGA – zawodnicy proszeni są o sprawdzenie chipów – na trasie jest dużo punktów kontrolnych.
Prosimy upewnić się czy Wasz chip ma wystarczającą pamięć.

DZIEŃ 3 – 12 września (niedziela), klasyk
Program zawodów
od 8.00 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
9.00 – godzina „0” dla dystansu średniego
Od 10.30 – impreza towarzysząca dla rodzin HARPUŚ
Centrum zawodów
Gdańsk Główne Miasto, przy Teatrze Szekspirowskim, ul. Za Murami
GPS: 54.347450 N, 18.649813 E
Centrum Zawodów zlokalizowane na świeżym powietrzu. W CZ znajdować się będzie Biuro Zawodów (odbiór
pakietów, w tym numerów startowych), meta, sczytywanie kart SI, toalety.
Parking
Organizator nie zapewnia parkingu. Prosimy parkować w miejscach ogólnodostępnych w pobliżu CZ.
Start
Start zlokalizowany w odległości 200 metrów od Centrum Zawodów. Dojście na start oznaczone faworkami
koloru pomarańczowego.
Procedura startowa
Zawodnicy wchodzą do 1. boksu startowego na 3 minuty przed swoim startem, po uprzednim wyczyszczeniu
chipa (stacja CLEAR). W 1. boksie następuje weryfikacja zawodnika oraz sprawdzenie karty SI (stacja
CHECK). W 2. boksie dostępne są opisy PK do pobrania.. W 3. boksie zawodnicy pobierają swoją mapę,
sprawdzają nadrukowaną kategorię i ustawiają się z mapą na linii startu. Zakaz oglądania mapy do czasu
startu. Dobieg do startu będzie oznakowany i jest obowiązkowy.

Mapa
Skala: 1:5 000
Warstwice: co 2.5 m
Autor: Rafał Podziński
Aktualność: wrzesień 2021, symbole ISSprOM 2019
Druk map: druk cyfrowy na papierze syntetycznym, format A3
Uwagi do etapu
Na terenie Gdańska Głównego większość punktów kontrolnych (na stojakach i pachołkach) będzie
przyczepiona linkami, prosimy uważać na nie podczas biegu. Zawody odbywają się przy normalnym ruchu
samochodowym (aczkolwiek ograniczonym, ze względu na porę dnia) – najbardziej uczęszczane drogi
zaznaczone zostały na mapie jako nie do przejścia (symbol 709). Przekraczanie drogi tylko w miejscach do
tego przeznaczonych (symbol 710.1).
Obowiązuje również zakaz przekraczania terenów oznaczonych kolorem oliwkowym. Obowiązuje strój
dowolny i obuwie bez metalowych kolców. Prosimy uważać podczas biegu po mokrej nawierzchni, miejscami
może być ślisko.
UWAGA – zawodnicy proszeni są o sprawdzenie chipów – na trasie jest dużo punktów kontrolnych.
Prosimy upewnić się czy Wasz chip ma wystarczającą pamięć.

POZOSTAŁE INFORMACJE
- polecamy śledzić nasze media:
www.harpagan.pl/gcr oraz https://www.facebook.com/gdanskcityrace/
- minuty startowe, wyniki, międzyczasy, Livelox dostępne będą w zakładce LIVE:
https://www.harpagan.pl/gcr/live/
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu,
- parametry tras podane będą w zakładce Biuletyny,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- organizator jest ubezpieczony w zakresie OC,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki,
- o sprawach spornych decyduje Sędzia Główny
- zawodnicy biorąc udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów oraz
publikację danych osobowych na listach startowych i wynikach.

ZAPRASZAMY – ORGANIZATORZY
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

