KOMUNIKAT STARTOWY Potrójna Korona Orlicka 2022

gór.
o godz. 19:00 na facebooku
Potrójna Korona

link tutaj.

PRZED STARTEM:
Biuro zawodów /
ul. Kolonia
-420 Radków
to samo miejsce, co rok temu).

morsowania
otrzymacie
min. 1,5 metra od innych osób.
wymagane.

zowany przy polu namiotowym.

Start

Dojaz
przypisania do fali startowej!

uczestnika z imprezy.

Pole namiotowe znajduje
nr 26 przy ul.
Piastowskiej 49 w Radkowie. Z pola namiotowego do miejsca odjazdu autobusów jest 1500
m.
w formularzu na campingu jest lista uprawnionych do noclegu.
Osoby, któr
namiotowego
Odbiór pakietów
od godz. 16:00 do godz. 21:45.

z

odbiorze pakietu).
cenia koszulki -

W

z imprezy,

podczas trwania imprezy.

min. 500 ml oraz telefon komórkowy ze stanem baterii
zapisany nr ratunkowy w górach (985 lub
601 100 300), zainstalowana aplikacja RATUNEK, dowód osobisty lub inny dokument
zapas jedzenia na 12 godzin.

K
z pakietu startowego
kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe, dodatkowa warstwa termiczna,
czapka z daszkiem, kijki, kompas
.
Pogoda
Prognoza (stan n

) mówi o
-800 m n

zacienionych,

GOPR: http://goprsudety.pl/

scach

m telefonie komórkowym
Ratunek oraz numery alarmowe GOPR: +48 601 100 300 oraz 985.

DOJAZD DO RADKOWA
m.in.
nad Zalew Radkowski wg harmonogramu lub tutaj:

HASHTAG
na facebooka lub instagrama?
Orlicy dodatkowo #125latDolomite

, a do

KONKURS FOTO DOLOMITE
K2, w 1960 na Dhaulagiri a w 1976 na Fitzroyu w Patagonii. Od 2021 roku sprawdza je w
organizacyjnym boju ekipa Potrójnej Korony. Polecamy!
w

otrzyma voucher

START:
Miejsce startu
Start zawodów

!

publi

Start

Fale startowe i godziny odjazdu na start znad Zalewu Radkowskiego:

start 21:00, odjazd 19:30

start 22:00, odjazd 20:30
 NIEBIESKA start 23:00, odjazd 21:45
Przed

tutaj).
startowej.

TRASA I PRZEBIEG IMPREZY:
Oznaczenie trasy
(poza 2-3
newralgicznymi miejscami). Na mapach, które otrzymacie w pakiecie (skala 1:50 000, 1 cm =
500 m)
przebieg trasy.
zmian szlaków lub istotnymi miejscami na trasie. Plik .gpx, link do Garmin Connect i inne
(tutaj).
Limit czasu
24 godziny liczone od momentu startu fali uczestnika.

Punkty od ywcze b d otwarte w wyznaczonych

1.
2.
3.
4.
5.

:
PK
(19 km) 23:00 5:00 (
, herbata, woda, ognisko)
PK Zieleniec (33 km) 1:30 9:00 (
, woda)
PK Jamrozowa Polana Duszniki Zdrój (40 km) 3:30 13:00 (
woda)
PK Batorów (52 km) 6:00 17:00 (
/ser z grilla Campingaz, chleb, piwo,
woda)
PK Szosa do Pasterki (63 km) 8:00 20:00
woda)
kubków).

Forma potwierdzania PK
W pakiecie startowym otr
potrzebujecie stempel.
ym miejscu.

Orlickiej 2022.
dyplomu.

META:
Lokalizacja
w tym samym miejscu, co biuro zawodów, tzn. nad Zalewem Radkowskim
.

Zalewie.
Przypinka finiszera
Warunkiem otrzymania limitowanej przypinki finiszera Potrójnej Korony Orlickiej 2022 jest:
1.
24 godzin
2.
6
3. Bycie odnotowanym na wszystkich punktach

Orlickiej 2022.
Jedzenie na mecie
regeneracyjny.

Do zobaczenia na Potrójnej Koronie Orlickiej!
PARTNERZY:
Gospodarz
Gospodarzem Potrójnej Korony Orlickiej 2022 jest

Partnerzy:
Park Narodowy Gór
Browar Fortuna
Dolomite Polska
Coleman Polska
Campingaz Polska
MJP Druk drukarnia cyfrowa i offsetowa
MOKiS TAURON Duszniki Arena
Duszniki Zdrój
tracking imprez sportowych
Zalew Radków
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

