Informacje:
Zjazd:
szybem przy. ul. Campi – zjazdy od godz. 20 do godz. 23. (w godz. późniejszych będzie możliwy zjazd ale należy
spodziewać się oczekiwania na zjazd dlatego zalecamy zjazd do godz.23)
Przy szybie zjazdowym znajduje się duży niestrzeżony, bezpłatny parking.
Do zjazdu uprawniają wejściówki, które otrzymali kapitanowie sztafet – proszę nie zapomnieć ich wziąć ze sobą.
Wejściówki równocześnie uprawniają do otrzymania gwarantowanego posiłku.
Zakwaterowanie:
Sala zbiorowa, dla każdego łóżko z materacem. Należy zabrać ze sobą śpiwór!!
Tak jak informowaliśmy wcześniej w tym roku ze względu na ograniczoną bazę noclegową nie ma możliwości
zabrania ze sobą osoby towarzyszącej.
Wyżywienie:
Każdemu uczestnikowi biegu w ramach opłaty pobytowej przysługuje jeden posiłek w sobotę (makaron
z sosem). Posiłek ten będzie wydawany w barku gastronomicznym od godz. 13. Przy jego odbiorze należy
przekazać talon na posiłek obsłudze barku.
Przez cały czas trwania imprezy dostępny będzie wrzątek, kawa oraz herbata.
Na dole czynny będzie barek gastronomiczny – jedzenie typu fast food, pizza, zestawy śniadaniowe. Zalecamy
przywiezienie ulubionych napojów izotonicznych , batonów, żeli energetycznych itp.
Pod ziemią nie ma możliwości skorzystania z kuchenki gazowej, elektrycznej, etc.
Zaplecze sanitarne:
Na dole znajdują się zarówno toalety jak i prysznice (5 szt.). W związku z tym należy liczyć się z oczekiwaniem na
skorzystanie z prysznica.
Łączność ze światem:
Na dole nie ma zasięgu, nie ma telefonów więc kontakt ze światem ograniczony ☺.
Nie ma też dostępu do sieci Internet.
Masaż:
W przypadku chęci skorzystania z bezpłatnego masażu należy pamiętać o zabraniu ze sobą ręcznika
kąpielowego!!
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Weryfikacja:
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Do weryfikacji potrzebny jest
cały skład sztafety.
Start/meta:
Na start wychodzimy wspólnie o godz. 9.30 z boiska sportowego znajdującego się w okolicach biura zawodów.
Na start idzie tylko jedna osoba ze sztafety, która rozpoczynać będzie rywalizację (nie musi to być kapitan).
Reszta zawodników oczekuje w strefie zmian bądź na poziomie gdzie znajduje się biuro zawodów, zaplecze
gastronomiczne itp.
Każdy zawodnik ma obowiązek mieć zamontowany na bucie chip (otrzymacie go podczas weryfikacji), który służy
do pomiaru czasu i ilości pokonywanych okrążeń. Brak chipa skutkuje niezaliczaniem pokonywanych okrążeń.
Zawodnicy startują z 5 stref startowych, każdy numer startowy przypisany jest do konkretnej strefy i z niej należy
wystartować. W każdej strefie będzie sędzia, który dokona weryfikacji zawodników.
Start następuje na sygnał syreny alarmowej o godz. 10.00. Trasa biegu prowadzi wąskimi korytarzami,
obowiązuje ruch prawostronny, należy zachować szczególną uwagę przy wyprzedzaniu, przebieganiu przez
torowiska itp.
Po 12 godzinach na dźwięk syreny alarmowej zawodnicy znajdujący się na trasie biegu mają obowiązek się
zatrzymać i oczekiwać na przybycie sędziów. Sędziowie zdejmą numery startowe i oznaczą miejsce w którym się
zatrzymaliście tak abyśmy mogli dokładnie zmierzyć pokonany dystans przez każdą sztafetę.
A później przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek i integrację ☺.
Do zobaczenia w podziemiach bocheńskiej kopalni!
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzenie wpłaty:
Za wniesioną opłatę pobytową można otrzymać rachunek – dane na rachunek należy zostawić w biurze
zawodów – w czasie biegu wystawimy odpowiedni dokument i będzie można go odebrać.

