
      Bieg OCC ( Orsieres-Champex-Chamonix)

Bieg w ramach UTMB ( Ultra Trail du Mont-Blanc).
Start 30 sierpnia o godz.8:15 z Orsieres -Szwajcaria , Meta w Chamonix (Francja)
Szacunkowy dystans do pokonania : 56km , suma przewyższeń 3500m.
Limit czasowy : 14’30” z punktami kontrolnymi zamykanymi o określonych 
godzinach.Brak obecności w wyznaczonym czasie wyklucza z dalszego biegu.

            Na starcie będzie 1200 zawodników z całego świata , wśród nich 31 Polaków.
           
             Procedura dostania się na bieg OCC wygląda następująco:

1) należy ukończyć biegi trail punktowane przez ITRA ( International Trail Running 
Assocation).Punkty te są weryfikacją „umiejętności” zawodnika , ubiegającego się o start w 
jakimkolwiek biegu w ramach UTMB. W 2018r. Należało mieć 4 takie punkty , od 2019 
organizator wymaga już 7 punktów w 2 ukończonych biegach. 

2) kolejnym krokiem jest „prerejestracja” na liście startowej , z jednoczesną wpłatą kaucji.
Limit zawodników na bieg OCC w 2018r , do chwili zamknięcia listy, osób spełniających kryteria 
było ok 3800

3) Ostatni etap to już loteria- 1200 zawodników było wyłanianych drogą losowania.
    

           Łącznie we wszystkich biegach UTMB wystartują reprezentacje ze 101 krajów
         Najliczniej reprezentowane kraje to:

1.Francja (3270 biegaczy)

2.Hiszpania (854 biegaczy)

3.Włochy (669 biegaczy)

4.Wielka Brytania (484 biegaczy)

5.Chiny (354 biegaczy)

6.Japonia (248 biegaczy)

7.Polska (244 biegaczy)

8.Belgia (229 biegaczy)

9.Hongkong (182 biegaczy)

10.USA ( 181 biegaczy)



   TRASA BIEGU OCC:

Punkty odżywcze i limity czasowe biegu OCC



Start biegu poprzedzony jest wyrywkową kontrolą sprzętu(podczas odbioru pakietu 
startowego), który musi spełniać wymagania organizatora.Nadmienić należy , że całość 
wymaganego sprzętu należy mieć przez cały czas trwania biegu, a lista jest bardzo długa 
( począwszy od folii termicznej, poprzez rękawice, latarki z zapasowym źródłem 
zasilania,plastry,bandaże samoprzylepne, spodnie przeciwdeszczowe( o okreœślo9nych w 
regulaminie parametrach..a na telefonie działającym przez cały czas trwania biegu 
skończywszy) Sprzęt jest też kontrolowany ( wyrywkowo) na punktach odżywczych , a brak
jakiegokolwiek elementu skutkować może karą czasową lub dyskfalifikacją zawodnika.

          Moje zmagania z trasą będzie można obserwować „na żywo” w internecie na stronie

http://live2.dotvision.com/live?guid=a89066fe-77ff-454d-be9c-
de16fa5a607e&lang=en&intro=false&favoris=23168

Strona umożiwia wyszukanie  pozycji po nazwisku.
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