
LOKALIZACJA
Zawody rozegrane 
zostaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 oraz kąpieliska Morskie Oko.
Dojazd komunikacją miejską:
http://wroclaw.jakdojade.pl/index.html?tn=WOM&td=&tc=51.1204:17.08206&cid=2000

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie mieścić się na 
terenie SP 36 przy ulicy Chopina 9b 
(patrz mapka obok)

Biuro Zawodów będzie czynne od 
godziny 16:45-17:30

Toalety znajdują się  w budynku szkoły.

PROGRAM ZAWODÓW
16:45-17:30 - czynne Biuro Zawodów
17:45 - start pierwszego zawodnika

FORMA ZAWODÓW
Klasyczna trasa z punktami po kolei. 
Start interwałowy dla tras A, B, C co 1 
minutę. 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.bno.pl w zakładce Zielony Wrocław
http://bno.pl/index.php?w=zielony_wroclaw
Zgłoszenia w terminie do 19.05.2013 (niedziela) do godziny 24.
Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

OPŁATY
Opłata wynosi 8 zł/osobę
Wypożyczenie chipa SI wynosi 2 zł
Zgubienie wypożyczonego chipa SI 120 zł

Płatności można dokonywać w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

START I META
Dojście do startu 200 m (patrz mapka powyżej)
Meta w bezpośrednim sąsiedztwie Biura Zawodów

POTWIERDZANIE PUNKTÓW

Zielony Wrocław 2013
21.05.2013
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Zawody zostaną rozegrane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu potwierdzania 
punktów kontrolnych Sport Ident.

Zgłoszeni zawodnicy będą mogli odbierać chipy Sport Ident w Biurze Zawodów, 
bezpośrednio przed startem.

TEREN
Teren zawodów składa się z 3 części. Jedna część to teren kąpieliska Morskie Oko, teren 
rzadko porośnięty drzewami z elementami infrastruktury wypoczynkowej, druga część to 
pas parku wzdłuż kanału dopływowego do Odry. Trzecia częśc to teren szkoły, z 
infrastrukturą typową dla szkoły (boiska, huśtawki, itp.). Na całym terenie występują 
niewielkie przewyższenia.

MAPA
"Morskie Oko"
skala 1:4000, warstwice co 2 m
aktualność: maj 2013
autor: Wojciech Dwojak
format: A4

TRASY

TRASA DŁUGOŚĆ 
TRASY OPIS

A 2,5 km Elita - najdłuższa i najtrudniejsza trasa - dla 
wyczynowców

B 1,8 km Trudna - dla wprawionych w boju, ale wciąż na 
początku drogi

C 1,4 km  Łatwa - dla początkujących, to może być Twoja 
pierwsza trasa 

D 0,3 km Rekreacyjna - dla dzieci, rodziców z dziećmi, w 
sam raz na spacer z mapą

WYNIKI
Wyniki będą na bieżąco wieszane w Centrum Zawodów. Po zawodach wyniki będą 
dostępne na stronie www.bno.pl

ORGANIZATORZY
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, WKS Śląsk Wrocław

UWAGI
- Obowiązuje zakaz biegania po pomostach na kąpielisku "Morskie Oko"
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania zawodów,
- bezpośrednio przed zawodami Zielony Wrocław, w tym samym terenie rozegrane 
zostaną zawody Wrocławska Olimpiada Młodzieży,


