DRODZY UCZESTNICY!!!
Dziękujemy za zaufanie, którym nas darzycie i za to, że jesteście kolejny raz z nami! To już szósta
edycji DT4YOU MTB Maraton Oborniki i z ogromną satysfakcją obserwujemy jak każdego roku
wzrasta zainteresowanie naszą imprezą.
Do tej pory we wszystkich edycjach DT4YOU MTB Maraton Oborniki nasze zawody ukooczyło blisko
3000 kolarzy. Liczymy, że każdego z was ominą nieprzewidziane sytuacje i dołączycie do grona
osób, które ukooczą tegoroczną edycję DT4YOU MTB Maraton Oborniki.
Wszystkim uczestnikom DT4YOU MTB Maraton Oborniki życzymy wielu niezapomnianych,
sportowych wrażeo. Mamy nadzieję, że spędzą Paostwo u nas miłe, rodzinne chwile. Powodzenia!!!

INFORMACJE OGÓLNE
BIURO ZAWODÓW – pakiety startowe będzie można odbierać w piątek i
sobotę


26 kwietnia (piątek)
Obrzycka 88)
Godz. 17.00 – 19.30



27 kwietnia (sobota)
Obrzycka 88)

Hala sportowa Obornickiego Centrum Sportu (Oborniki, ul.
DT4YOU MTB Maraton Oborniki
Hala sportowa Obornickiego Centrum Sportu (Oborniki, ul.

Godz. 7.00 – 9.30

DT4YOU MTB Maraton Oborniki

Godz. 8.00 – 8.30

KIDS MTB Maraton Oborniki

Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu
tożsamości.
Dopuszcza się wydawania pakietu startowego osobom trzecim. W takim przypadku osoba musi posiadać
oświadczenie, które zostało wygenerowane na indywidualnym panelu zawodnika (każdy uczestnik po
zapisaniu się na zawody otrzymał maila z dostępem do swojego panelu)
Osoby niepełnoletnie odbierają pakiet w obecności rodziców/opiekunów prawnych. Jednocześnie rodzice
zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia w biurze zawodów.

DEPOZYT, SZATNIE I PRYSZNICE
Depozyt, szatnie i prysznice będą znajdowały się w hali sportowej (biuro zawodów). Depozyt można odebrać
tylko osobiście. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie bierze odpowiedzialności.

MAPKA – mapa lokalizacji biura zawodów i parkingów

Parkingi znajdują się przy:
- kościele Miłosierdzia Bożego, ul. Droga Leśna
- przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Obrzyckiej 88
- przy biurze zawodów, ul. Obrzycka 88

PAKIET STARTOWY
Numer startowy
Pamiętaj, że numer startowy musi zostać zamocowany na kierownicy roweru za pomocą opasek
zaciskowych, które otrzymacie w pakiecie startowym. Na numerze po lewej stronie znajdziesz numer do
organizatora zawodów, natomiast po prawej stronie zamieszczony zostanie numer do koordynatora trasy
zawodów.

Chip do pomiaru czasu
Chip znajduje się na numerze startowym.

Medal
Każdy z uczestników, który ukooczy zawody otrzyma pamiątkowy medal.

Posiłek regeneracyjny
Po ukooczonym zawodów na wszystkich uczestników czekać będzie ciepły posiłek regeneracyjny
(spaghetti, owoce, woda). Posiłek będzie wydawany po okazaniu talonu, który będzie znajdował się w
pakiecie startowym.

PUNKTY NA TRASIE
Na trasie znajdować się będą:



MINI – 2 punkty odżywcze (woda + banan) 18km i 29km
MEGA – 4 punkty odżywcze (woda + banan) 18km, 30km, 45km i 56km

OPIEKA MEDYCZNA
Na trasie zawodów rozmieszczone zostaną 3 zespoły medyczne oraz jeden, który będzie znajdował się w
miasteczku zawodów. Dodatkowo na całej trasie maratonu będą rozmieszczeni druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy również będą pełnić funkcję ratownika.

STARTY
Jako pierwsi na trasę DT4YOU MTB Maraton Oborniki wyruszą zawodnicy startujący na dystansie MEGA
(start wspólny). Po 15 minutach nastąpi start dystansu MINI (start wspólny). Podczas start uczestników na
dystansie MINI zostanie wydzielony sektor elity, która będzie miała przydzielone numery startowe 1-30.
Po wystartowaniu wszystkich uczestników dystansu MINI, na linii startu będą mogli ustawiać się uczestnicy
rajdu TURYSTYCZNEGO.

PO ZAWODACH
WYNIKI
Wyniki nieoficjalne zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeo bezpośrednio po zawodach. Tablica z
wynikami będzie się znajdować w strefie zawodnika. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie
mtb.oborniki.pl oraz plustiming.pl.

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD
Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach odbędzie się ok. godz. 14.30.
Ok. godz. 13.30 zostanie również przeprowadzone losowanie nagród wśród uczestników zawodów dystansu
MINI. Dla uczestników dystansu MEGA losowanie nagród odbędzie się o godz. 14.00.

FOTO
Nasi fotoreporterzy obecni będą w kilku miejscach na trasie zawodów. Relacja z rajdu będzie dostępna na
stronie www.mtb.oborniki.pl.

PROGRAM ZAWODÓW
PIĄTEK
17.00 – 19.30
Otwarcie Biura Zawodów
DT4YOU MTB Maraton Oborniki
Hala sportowa OCS, ul Obrzycka 88

SOBOTA
DZIEO ZAWODÓW

7.00 – 9.30
Otwarcie Biura Zawodów
DT4YOU MTB Maraton Oborniki
Hala sportowa OCS, ul Obrzycka 88

8.00 – 8.30
Otwarcie Biura Zawodów
KIDS MTB Maraton Oborniki
Hala sportowa OCS, ul Obrzycka 88

9.00
START ZAWODÓW DLA DZIECI

10.00
START DYSTANSU MEGA

10.15
START DYSTANSU MINI

10.25
START DYSTANSU TURYSTYCZNEGO

Organizatorzy:
 Obornickie Centrum Sportu
 Gmina Oborniki
Sponsorzy:
 DT SWISS
 Ruukki
Partnerzy:
 Obornicki Ośrodek Kultury
 Centrum Zdrowia BEST
 Just a Fit
 Seniorski Klub Sportowy Oborniki
 Lasy Państwowe
 Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek
Instytucje wspierające:
 Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
 Straż Miejska w Obornikach
 Ochotnicza Straż Pożarna
 Wolontariusze, uczniowie szkół z Obornik

