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1. CENTRUM ZAWODÓW:
Centrum znajduję się na ul. Potockiego przy Kasprowicza we Wrocławiu. Dojście nie 
będzie oznaczone. Nie ma możliwości pozostawić rzeczy w centrum zawodów.
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2. TERMIN:
08.02.2011. Biuro zawodów znajduje się na mecie. Czynne 17:45-18:15 (tylko do godz.
18:15!!), start o godzinie 18:45

3. START i META: 
Start godz. 18:45
Start i meta w tym samym miejscu.

UWAGA: Każdy startujący zawodnik jest odpowiedzialny, za podbicie puszki startowej
SI, która będzie umieszczona ok. 1 metra od linii startu. Czas zaczyna się liczyć od
momentu włożenia karty SI do puszki startowej, osoby, które tego nie zrobią nie będą 
sklasyfikowane. Rozgrzewka na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy.

4. TEREN ZAWODÓW:
Zawody będą rozegrane na terenie Parku Kasprowicza

Zabrania się przeprowadzania rozgrzewki na terenie parku.

5. FORMA ZAWODÓW:
"Ważny Opis"

Klasyczna trasa z punktami po kolei, rozgrywana na mapie w skali 1:2000 (1cm na mapie 
= 20 m w terenie!). Opisy punktów dla wszystkich tras (A, B, C) znajdują się na mapach w 
formie piktogramów, dodatkowo są do pobrania w centrum zawodów. Na mapach nie 



ławka południowy róg

charakterystyczne drzewo zachodnia strona

gęstwina północno-zachodnia strona

gęstwina południowy róg

charakterystyczne drzewo wschodnia strona

gęstwina południowo wschodnia strona

zachodni obiekt południowo wschodnia część

ławka północny róg

charakterystyczne drzewo południowa część

granica kultur zachodnia strona

południowa gęstwina wschodnia strona

wschodnia gęstwina płn-wsch strona

wschodnia gęstwina płn-wsch róg wewnątrz

gęstwina południowa strona

trawnik-klomb

północna gęstwina wschodnia strona

zachodni obiekt płn-zach róg

gęstwina północna strona

wschodni obiekt środkowa część

płn-zach gęstwina płd-wsch strona wewnątrz

granica kultur wschodnia strona

zachodnia gęstwina południowy róg

południowa gęstwina zachodnia strona wewnątrz

ławka północny róg

południowa gęstwina wschodnia strona

będzie kodów punktów kontrolnych, należy zwrócić uwagę na opis aby potwierdzić swój 
punkt. Start interwałowy co 1 min. dla wszystkich kategorii.
Dodatkowo kategoria D dla opiekunów i rodziców, nie wliczana do klasyfikacji, bez 
wykorzystania elektronicznego systemu SI, bez minut startowych, bez liczenia czasu, 
rozgrywana w systemie przychodzisz - bierzesz mapę - startujesz.

Elementem niezbędnym do prawidłowego pokonania trasy będzie znajomość 
piktogramów opisujących umiejscowienie punktu kontrolnych,  stosowanych w biegu na 
orientację. 

Poniżej można zapoznać się z opisami punktów, które będą użyte na zawodach. 

Osoby, które chcą podszkolić się w tematyce piktogramów zapraszamy do wzięcia 
udziału w  interaktywnym quizie do nauki i utrwalenia opisów punktów kontrolnych:
http://www.fortnet.org/icd/pl/

OPISY PUNKTÓW KONTROLNYCH ETAP 4:

http://www.fortnet.org/icd/pl/


6. MAPA:
"Park Kasprowicza"
Skala 1:2000
e - 2m

Autor: Kostyantyn Mayasov
Aktualność: VI-VIII 2010
Mapa wykonana wg. przepisów ISSOM 2007

Nowa mapa, nigdy wcześniej nie użyta na zawodach.

7. TRASY: 
A ELITA - 1800 m - 16 PK

B TRUDNA - 1250 m - 14 PK

C NAJŁATWIEJSZA - 870 m - 12 PK

D DLA RODZICÓW - 140 m -   4 PK

8. PUNKTY KONTROLNE:
Stacje SI przymocowane do małych lampionów, w niektórych miejscach na stojakach.

9. WYNIKI:
Wyniki ogłoszone będą do 24 godzin po zakończeniu zawodów na stronie www.bno.pl

10. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mayasov-k@bno.pl 
Termin zgłoszeń upływa w niedzielę o godzinie 20:00 

W  ZGŁOSZENIACH NALEŻY PODAĆ: 
1. IMIĘ I NAZWISKO 
2. ROK URODZENIA 
3. NUMER CHIPA, EWENTUALNIE CHĘĆ WYPOŻYCZENIA 
4. TRASĘ W KTÓREJ SIĘ STARTUJE 

Opłata startowa za jeden etap: 
Zgłoszenie w terminie: 5 zł/osoba 
Zgłoszenie po terminie: 10 zł/osoba 
Wypożyczenie chipa : 2 zł/za etap

UWAGA!!!
Na zawody nie będą drukowane dodatkowe mapy, dlatego osoby, które nie 
dokonały zgłoszenia mogą nie dostać mapy na starcie. 



Czas kupić karte Sport Ident?
Zapraszamy do sklepu

Złapała Cię kontuzja?
Spokojnie ręce Artura Cię wyleczą

Nie masz z kim pójść na trening?
Tutaj go znajdziesz

Chciałbyś wesprzeć sekcje biegu na 
orientację WKS Śląsk?

Za 300 zł Twoje logo może pojawić się na 
koszulce, w której zawodnicy będą 
wychodzić na podium Mistrzostw Polski i 
innych zawodów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt:
kajo@bno.pl

11. PARTNERZY:

12. PATRONAT:

http://www.sx-sport.com/index.php
http://terapia-manualna.wroclaw.pl/
http://aktywni.pl/

