
Podsumowanie
Kolejna, już trzecia, edycja Wrocław Night O-Fight za nami. Mijająca edycja pod wieloma 
względami okazała się   rekordowa, szczególnie cieszy wzrastająca liczba startujących. 
Warto przypomnieć, że w swoim założeniu WNOF miał być imprezą organizowaną dla 
zawodników uprawiających już systematycznie bieg na orientację, dopiero w trakcie 
organizacji poszczególnych etapów zauważyliśmy, że liczba nowicjuszy powiększa się  z 
każdymi zawodami. Zmiana priorytetu z imprezy organizowanej dla uprawiających 
już  bno, na imprezę  popularyzacyjną nastąpiła już niemal naturalnie. Nie oznacza to, że 
profesjonaliści powinni zacząć się obawiać, nic z tych rzeczy, jednym z naszych celów jest 
organizowanie imprezy stojącej na wysokim poziomie technicznym, jednak w 
najbliższym czasie chcielibyśmy szczególnie skupić się na początkujących. 

Poniższe Podsumowanie bazuje na wynikach uzyskanych z ankiet, które wysyłane były 
do wszystkich uczestników, po każdym etapie WNOF12. Każdy z Was mógł 
podsumować  mijający etap, opisać co się mu  podobało, co powinniśmy zmienić, a także 
dokonać oceny 5 czynników. Dostaliśmy dużo słów wsparcia, za co dziękujemy, jednak 
główną wagę przywiązywaliśmy do uwag. Dostaliśmy od Was ogrom informacji zwrotnej, 
którą postaramy się wykorzystać w najlepszy sposób do organizowania zawodów 
najbardziej odpowiadającym Waszym potrzebą. Naszym głównym celem jest, aby jak 
najwięcej osób miało możliwość przekonać się, jak świetną zabawą jest bieg na 
orientację.

Uśrednione wyniki z oceny 5 czynników
w poszczególnych etapach:
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Jak oceniasz map! i tras!?

E5: 4,78

E4: 4,32

E3: 4,46

E2: 4,70

E1: 4,47



Jak oceniasz obs!ug" 
(odebranie karty SI,
dokonanie zap!aty,
zczytanie SI)?

E5: 4,33

E4: 4,79

E3: 4,82

E2: 4,43

E1: 4,32

Czy informacje zawarte
w biuletynie s! dla Ciebie
"atwe do zrozumienia?

E5: 4,67

E4: 4,63

E3: 4,75

E2: 4,74

E1: 4,50

Jak oceniasz atmosfer! 
na zawodach?

E5: 4,72

E4: 4,68

E3: 4,68

E2: 4,70

E1: 4,74

Jak oceniasz
rozmieszczenie centrum
zawodów (dojazd, parking, 
przestrze!)?

E5: 4,39

E4: 4,58

E3: 4,39

E2: 4,70

E1: 4,47



Co nowego:

1. Biuletyn - chcemy, aby biuletyn na każdy etap był pełny niezbędnych informacji. 
Dlatego rozbudujemy działy dotyczące dojazdu do centrum zawodów, a także 
charakterystyki terenu, stosownego ubioru.

2. Jak zacząć - poradnik dla początkujących. Jesteśmy w trakcie tworzenia pomysłu jak 
powinien wyglądać taki poradnik. Naszym celem jest, aby każdy początkujący w 
przeciągu 10 minut mógł posiąść niezbędną   wiedzę, która jest potrzebna do 
wystartowania w pierwszych zawodach. Na stworzenie tego dajemy sobie czas do 
przyszłej edycji WNOF.

3. Materiały do szkolenia - brak materiałów tłumaczących i dających możliwość szkolenia 
reguł bno, jest główną bolączką początkujących fascynatów bno. Planujemy stworzyć 
opracowanie, które wytłumaczy te reguły oraz pozwoli się  podszkolić. Podobnie dajemy 
sobie czas do przyszłej edycji WNOF

4. Wiele innych nowości - tak jak napisaliśmy naszym głównym celem jest promocja bno 
wśród nowych osób. Dlatego chcemy wprowadzić tyle ułatwień, aby bieg na orientację 
stał się łatwy do zrozumienia. 

Statystyka:

Liczba uczestników

Zapraszamy na nasze imprezy:

Etap 1: 17.04.2012
Lasek Strachociński

12 maja 2012
okolice Hali Stulecia

23-24.06.2012
Sulistrowiczki

Szczegóły na www.bno.pl

ETAP 1 42 63 121

ETAP 2 60 67 130

ETAP 3 62 70 112

ETAP 4 44 96 107

ETAP 5 52 107 105

ETAP 6 - 75 -


