Bilten - Sporočilo tekmovalcem
Padriče, 11. januarja 2015

8. izvedba teka Brez meje
1. Karta je v merilu 1:10.000 za kategoriji Dolga (A) in Srednja (B), v merilu 1:7.500 pa za
kategorije Kratka (C), Skupine in Otroci do 12. leta (MW12).
2. Start je oddaljen od zbirališča približno 25 minut hoje. Pot do starta je označena s trakovi.
3. Karta je iz vodoodpornega materiala. Na startu bodo na voljo tudi plastične folije.
4. Za morebitno izgubo najetega čipa Sport-ident bo zaračunana odškodnina v višini 25 €.
5. Opis kontrolnih točk (mikrolokacije) je natisnjen na karti in bo na voljo tudi v tekmovalnem
centru. Za proge Kratka (C), Skupine in Otroci do 12. leta (MW12) bo (samo) v tekmovalnem
centru na voljo tudi opisni tekst.
6. Start, ki je na karti označen z rdečim trikotnikom, je na terenu označen z belo-oranžno startno
zastavico (brez kontrolne postaje) in je oddaljen približno 100 m od kraja, kjer tekmovalec
prevzame karto (švedski start). Pot do startne zastavice je označena s trakovi.
7. Vegetacija je v tem letnem času lahko v nekaterih delih različna od tiste, ki je označena na karti.
8. Zaradi prehoda divjadi je možno, da so nastale nove sledi, ki na karti niso označene. Obratno pa
so nekatere stezice lahko slabo razpoznavne.

○

9. Posebni objekt, ki je na karti in v opisu kontrolnih točk označen s krogcem
predstavlja kup
kamnov, ki ga je zgradil človek. V opisu kontrolnih točk je označen tudi kot skupina balvanov.
10. Pri prečenju suhih kraških zidkov bodite še posebej pazljivi, da jih ne rušite in poškodujete!
11. Vsak tekmovalec, ki je šel skozi cilj, mora iti v tekmovalni center na odčitanje čipa. Tudi kdor
zapusti tekmo predčasno in je ne zaključi, se mora zglasiti v tekmovalnem centru, da ne bo
pogrešan. Na cilju je treba vrniti startno številko.
12. Maksimalni tekmovalni čas: dve uri.
13. Na zbirnem mestu v Športnem centru Gaja so na voljo slačilnice in sanitarije. Na startu ni
sanitarij.
14. Podelitev nagrad za najboljše tri uvrščene v vsaki kategoriji je predvideno okrog 14:00.
15. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe ali povzročeno škodo.
PRIJETNO ZABAVO!

