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1. CENTRUM ZAWODÓW:
Biuro zawodów znajduje się na parkingu przy ulicy Mickiewicza, niedaleko skrzyżowania z 
ulicą Paderewskiego. Jest to jedyna opcja parkingowa!
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2. TERMIN:
01.03.2011 
Biuro zawodów czynne 18:00-18:30 (tylko do godz. 18:30!)

3. START i META: 
Start godz. 19:00
Start i meta w tym samym miejscu. Start oddalony od biura zawodów o 250 metrów.

Podczas rejestracji każdy z zawodników dostanie prowizoryczny numerek startowy, który 
przed wystartowaniem należy przykleić sobie do klatki piersiowej. Numerek startowy ma 
służyć usprawnieniu procedury startowej i należy go mieć na sobie w momencie startu, 
dalsze losy numerka nie interesują organizatorów.

Poniżej przykładowe numerki:



Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zameldować się w strefie startowej na 10 minut 
przed startem, to jest do godziny 18:50

Czas pozostały do startu będzie wyświetlany na zegarze, który będzie się znajdował w 
miejscu startu.

Do map zawodnicy zostaną dopuszczeni na 5 minut przed startem. Mapy będą leżeć na 
ziemi, każda mapa będzie miała numer odpowiadający numerowi z listy startowej i 
numerkowi startowemu.
Każdy startujący jest odpowiedzialny za pobranie odpowiedniej mapy.

Złapać mapę można na 15 sekund przed startem, jednak nie wolno jej zabierać z 
miejsca.

Zabrać mapę można dopiero po komendzie startu!

UWAGA: Przy sczytywaniu informacji z karty Sport Ident po biegu mogą wystąpić kolejki, 
prosimy o cierpliwość :-)
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4. TEREN ZAWODÓW:
Zawody będą rozegrane na terenie parku Szczytnickiego w okolicach Pergoli.

Teren parkowy z bogatą siecią dróg, na całym terenie zawodów występuje dużo 
elementów roślinnych.

UWAGA: Zawodnicy kategorii A i B będą przebiegać dwukrotnie przez ulicę Kopernika. 
Jest to dość mało uczęszczana ulica jednokierunkowa (kierunek południe->północ, w 
górę mapy), prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przebieganiu przez nią.

5. FORMA ZAWODÓW:
"Start Zmasowany"

Klasyczne forma rozgrywania zawodów (punkty po kolei) ze startu wspólnego. Na każdej 
trasie (poza D) występują motylki.
Poniżej przykładowy motylek.
Prosimy o pilnowanie prawidłowej kolejności podbijania punktów.
Opisy punktów oraz kody dla wszystkich tras dostępne tylko na mapach! 

Dodatkowo kategoria D dla opiekunów, rodziców i wszystkich chętnych. Nie wliczana do 
klasyfikacji, bez startu masowego, bez wykorzystania elektronicznego systemu SI, bez 
minut startowych, bez liczenia czasu, rozgrywana w systemie przychodzisz - bierzesz 
mapę - startujesz. 

6. MAPA:
"Wschodnia Pergola"
Skala 1:4000
e - 2m



Autor: Wojciech Dwojak
Aktualność: II.2011
Mapa wykonana według przepisów ISSOM 2007

Częściowo nowa mapa, nigdy wcześniej nie użyta na zawodach

7. TRASY: 
A ELITA  3800 m  30 PK

B TRUDNA 3000 m  23 PK

C NAJŁATWIEJSZA  2000 m  17 PK

D DLA RODZICÓW  220 m    4 PK

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

UWAGA: W przypadku kodów punktów, obowiązujące są tylko te z puszki Sport Ident, 
nie ze stojaków.

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. 



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

Czas kupić karte Sport Ident?
Zapraszamy do sklepu

Złapała Cię kontuzja?
Spokojnie ręce Artura Cię wyleczą

11. PARTNERZY:

12. PATRONAT:


