Zasady rywalizacji – trasa rowerowa TR 150
Słowa kluczowe
PK – punkt kontrolny, lampion rozstawiony w terenie i naniesiony na mapę.
PP – punkt przeliczeniowy
OLP - Obowiązkowa liczba punktów – liczba PP, którą zawodnik powinien zaliczyć.
TS – teren specjalny
ZS – zadanie specjalne
Kara czasowa – suma wszystkich kar czasowych otrzymanych przez zawodnika.
Premia czasowa – suma premii czasowych zdobytych przez zawodnika Premie czasowe można
uzyskać za „nadmiarowe” zdobycie PP w stosunku do OLP.
Naddatek czasowy – suma wszystkich premii czasowych możliwych do zdobycia
Czas rzeczywisty – czas pobytu zawodnika na trasie liczony od chwili startu trasy do przybycia
zawodnika na metę
Czas zawodnika = (Czas rzeczywisty) + (Naddatek czasowy) + (Kara czasowa) - (Premia czasowa)

Trasa
Na mapie głównej zaznaczone będą wszystkie PK, tereny specjalne TS oraz zadania specjalne ZS.
W TS należy potwierdzić odpowiednie PK. Prawidłowo potwierdzony PK na TS jest warty 4 PP.
Nieprawidłowo potwierdzony PK jest warty 2 PP.
Na zadaniu specjalnym ZS trzeba będzie odnaleźć, oraz prawidłowo potwierdzić kilka PK. Za brak
(bądź błędne potwierdzenie) każdego PK na ZS będzie naliczona kara czasowa 20 min.
Punkty z mapy głównej warte są od 2 do 4 PP.
Zawodnik powinien zdobyć OLP. Za każdy PP poniżej tej liczby zawodnik otrzyma kolejno
20,25,25,25,25,30... min kary czasowej. Za potwierdzenie każdego PP powyżej OLP zawodnik
otrzyma 20 min premii czasowej. Kolejność potwierdzania PK jest dowolna.
Liczba PK, OLP oraz opisy TS i ZS zostaną podane w komunikacie technicznym.

Limit czasu
Limit podstawowy wynosi 15h. Każde rozpoczęte 5min powyżej tego limitu będzie karane karą
czasową 15min. Spóźnienie powyżej 30min spowoduje, że zawodnik nie będzie klasyfikowany.

Klasyfikacja
Aby być sklasyfikowanym zawodnik powinien poprawnie potwierdzić przynajmniej 4PK i ukończyć
zawody przed upływem limitu spóźnień. O kolejności w klasyfikacji decyduje Czas zawodnika
zgodnie z definicją powyżej.

Obowiązki uczestnika
- Numer startowy należy umieścić w widoczny sposób z przodu roweru.
- Każdy zawodnik, niezależnie od wieku i umiejętności, zobowiązany jest do jazdy w poprawnie
założonym i zapiętym sztywnym kasku rowerowym.
- Podczas trwania zawodów należy posiadać przy sobie sprawny oraz włączony telefon komórkowy.
Numer telefonu używany podczas zawodów należy potwierdzić przy rejestracji w bazie zawodów.
Za brak wyposażenia obowiązkowego, bądź nieprawidłowe jego użycie, zawodnik otrzyma karę
czasową (co najmniej 60min) bądź karę dyskwalifikacji. O wysokości kary decyduje sędzia
zawodów.
Za złamanie zakazu poruszania się wyłączonymi z terenu zawodów drogami lub obszarami, i za
przekraczanie linii kolejowej w miejscach zabronionych, zawodnik może zostać ukarany karą
czasową 60 minut. O ukaraniu zawodnika decyduje sędzia zawodów.
Zawodnik może zostać ukarany wielokrotnie.

