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SWORN 5

Informacje dot. sprzętu

STYL DOWOLNY / FT
Dopuszczany jest start na na wszystkich nartorolkach wyposażonych w czarne koła gumowe lub wykonane z gumy syntetycznej (m.in. Uretan Marwe, z wyłączeniem Marwe USR) o prędkości Fast np. n.1 lub zgodnie z innymi oznaczeniami producentów. Zawodnik ma również prawo startu
na kołach wolniejszych oznaczonych np. n.1-2-3 lub zgodnie z innymi oznaczeniami producentów, co jest tylko i wyłącznie jego własnym wyborem.
Zalecamy do startu na nartorolkach wyposażonych w koła z poniższej listy, która zawiera koła wiodących producentów nartorolek, a także by koła
miały wyraźne oznaczenia dot. oporów toczenia. Pozwoli to na uniknięcie dyskusji z kontrolerem sprzętu, działającym z ramienia organizatora.
Uwaga! Poniższa lista ma jedynie charakter informacyjny. Dopuszczony jest start również na nartorolkach wyposażonych w wyżej opisane
koła innych producentów np. DRLIK, ONE WAY i inne (z wyłaczeniem marki Globulonero). Podobnie jak w przypadku kół opisanych w
niniejszym załączniku wymagane jest pozytywne przejście kontroli sprzętu, za którą odpowiada przedstawiciel największego w Polsce sklepu
internetowego www.nartorolkowy.pl
UWAGA!
Wszyscy uczestnicy biorący udział w biegach stylem dowolnym startują na WŁASNYCH NARTOROLKACH
ź Brak pozytywnego wyniku kontroli sprzętu, będzie skutkowało nie dopuszczeniem zawodnika do zawodów.
ź Kontrola sprzętu odbywać się będzie bezpośrednio przed startem. Po przekroczeniu mety, w przypadku wątpliwości
dot. sprzętu organizator ma prawo pobrać od zawodnika nartorolki do ponownej weryﬁkacji.
ź

Rubber n.1-2-3

Urethane US 0-6-7-8
Wykluczone USR

Rubber F-M-S

Rubber F-MS-M

Guma SWT1, SWT3 i SWT4 H-M-L (1-2-3)
Urethan SWT2 H-M-L

Guma S, N.1-2-3
*S-ﬁoletowa felga
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Rubber n.2

Rubber n.1-2

Rubber H-M

Guma n.2
Koło pomarańczowym lub czerwonym hubem.

Rubber n.1
Koło z charekterystyczną pełną felgą.

Jeżeli nie jesteś pewny czy twój sprzęt spełnia wymagania - skontaktuj się z nami. Razem ze specjalistami z największego w Polsce
sklepu internetowego www.nartorolkowy.pl pomożemy tobie rozwiać wszelkie wątpliwości.

One Passion. One life. One Tour
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STYL KLASYCZNY / CT
Zawody stylem klasycznym na dystansie 30 km w tym roku odbywają w ramach FISCHER CUP, na wypożyczonych nartorolkach
marki FISCHER, wyposażone w koła o średnicy 80 mm i prędkości średniej P-MEDIUM. Koła posiadają antyrewers. Nartorolki
pochodzą z jednej produkcji i będą wydawane uczestnikom losowo.
UWAGA!
Organizator dostarczy 60 par nartorolek z wiązaniami Turnamic kompatybilnymi z butami NNN i Prolink.
ź Przewidziano podział nartorolek w ilości: Mężczyźni 50 - kobiety 10. Podział może ulec zmianie maks. na 3 dni przed zaw.

ź

ź

ź

ź

W przypadku większej ilości niż 60 zawodników, osoby które po 1 dniu rywalizacji zajmują dalsze niż 50 (mężczyźni)
i 10 (kobiety) miejsce, startują na własnych nartorolkach, wyposażonych w koła gumowe lub uretanowe o średnicy 80 mm
i prędkości średniej n.2 lub niższej.
Zawodnicy startujący TYLKO i WYŁĄCZNIE na dystansie 30 km CT i nie biorący udziału w Tourze, w przypadku gdy liczba
zawodników nie przekracza 50 (mężczyźni) i 10 (kobiety), startują na nartorolkach dostarczonych przez organizatora.
W innym wypadku zostaną dopuszczeni do startu na własnych nartorolkach o specyﬁkacji jak w punkcie powyższym
Kontrola sprzętu odbywać się będzie bezpośrednio przed startem zawodów. Zawodnik ma obowiązek pokonać cały
dystans na nartorolkach odebranych przez kontrolę sprzętu oraz zdać sprzęt (w przyp. jednakowych) po przekr. mety.

W PRZYPADKU PIERWSZYCH 50 OSÓB (mężczyźni) i 10 (kobiety) ZABRANIA SIĘ STARTU NA WŁASNYCH NARTOROLKACH
IDENTYCZNYCH DO TYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ ORGANIZATORA. ZMIANA SPRZĘTU NA WŁASNY
BĘDZIE SKUTKOWAŁA DYSKWALIFIKACJĄ.

Rubber Medium
* Wiązania Turnamic kompatybilne z NNN i Prolink

NARTOROLKI TERENOWE / KOŁA POMPOWANE
Zawody na nartorolkach terenowych rozgrywane są z kołami pompowanymi o średnicy maks. 200 mm. Istnieje pełna dowolność w
doborze sprzętu. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający zarówno nartorolki z wiązaniami narciarskimi, jak i nartorolki
przystosowane do wpięcia własnego buta (np. Skike z pasami na rzepy).
UWAGA!
ź Dopuszcza się zarówno starsze modele Skike lub inne bez ruchomej pięty, jak i nowsze z ruchomą piętą.
ź Obowiązuje uproszczona kontrola sprzętu.

* Wszelkie protesty dot. sprzętu przyjmowane są w biurze zawodów i rozpatrywane zgodnie z regulaminem.

One Passion. One life. One Tour

