
WNOF 12

BIULETYN
ETAP 5 - 06.03.2012

CENTRUM
ZAWODÓW:

WROCŁAW

GROBLA
BARTOSZOWICKA
N 51°05'49
E 17°06'14

1. CENTRUM ZAWODÓW:
Centrum zawodów znajduje się na boisku piłkarskim w Parku Biskupińskim (Grobla Bar-
toszowicka) ok. 100m na południowy-wschód od zbiegu ul. Rodakowskiego i ul. Noa-
kowskiego.

Dokładna mapa dostępna na stronie www tutaj
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http://maps.google.com/maps/ms?msid=207298833760473247159.0004b1a05bcb440b24b0f&msa=0&ll=51.097472,17.10597&spn=0.008826,0.020642


Zawody rozgrywane będą w formie BIEGU POŚCIGOWEGO. Zawodnicy zostaną podziele-
ni na wiekowe kategorie kobiece i męskie:
Junior M i K – ur. 1995 i młodsi, 
Senior M i K – ur. w 1967-1994, 
Weteran M i K– ur. w 1966 I starsi

Lista startowa (do wglądu od 05.03.2012 na www.bno.pl) będzie ułożona zgodnie z 
punktacją generalną po 4 rundach (http://www.bno.pl/pliki/WNOF12_Generalka_po4ET-
APIE.xlsx) w następujący sposób:
Pierwszy startuje zawodnik, który prowadzi w klasyfikacji, w dalszej kolejności startują 
następni zawodnicy. O czasie startu po pierwszym zawodniku decyduje strata punktowa 
do zwycięzcy, w której 1 punkt przeliczany jest na 3 sekundy.

Osoby, których dorobek punktowy wynosi zero oraz osoby, które wezmą udział w zawo-
dach po raz pierwszy, wystartują w starcie masowym, kilka minut po ostatnim zawodniku

2. TERMIN:

3. START i META: 

4. TEREN ZAWODÓW:

5. FORMA ZAWODÓW:

6. MAPA:

Biuro zawodów czynne w godzinach 17.30-18.15. 

Start i meta znajdują się w sąsiedztwie centrum zawodów w odległości do 100m.
Przypominamy o „podbiciu” stacji START
Etap rozgrywany w formie BIEGU POŚCIGOWEGO
O kolejności w końcowej klasyfikacji WNOF 12 decydować będzie kolejność podbicia 
puszki META.

Skala 1:4000
Autor: Wojciech Dwojak, Kalikst Sobczyński
Aktualizacja: II.2012
Mapy wykonane wg. przepisów ISSOM 2007

Park Biskupiński o dwóch różnych charakterystykach terenu. Część północna (na północ 
od wału przeciwpowodziowego) to typowy zagospodarowany teren parkowy. Część 
południową stanowi nabrzeże Odry porośnięte trawami, krzakami i pojedynczymi drze-
wami.

Całkowicie nowa mapa, w nowym terenie.

06.03.2012 

Minuta “00”godz. 18:30

Grobla Bartoszowicka
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http://www.bno.pl/pliki/WNOF12_Generalka_po4ETAPIE.xlsx


8. PUNKTY KONTROLNE:

9. WYNIKI: 

10. ZGŁOSZENIA:

Stacje SI przymocowane do małych lampionów, w niektórych miejscach na stojakach.

Trasy klasyczna z motylkami.

Zawodnicy z kat. WETERANÓW, którzy chcą startować w kat. SENIORÓW muszą zgłosić 
ten fakt mailem na adres mayasov-k@bno.pl do godz. 20.00  dn. 04.03.2012

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

Uwaga! Zgłaszając się przez formularz prosimy wybrać jedną ze znajdujących się tam 
tras. Podział na kategorie odbędzie się na podstawie umieszczonych w zgłoszeniu roc-
zników urodzenia. 

Wypożyczenie chipa SI - 5 zł
Płatności  przyjmnowane w biurze zawodów przed biegiem

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz znajdujący się na stronie www.bno.pl  lub e-
mailem. Termin darmowych zgłoszeń przez formularz upływa w niedzielę o godzinie 18:00, 
po tym terminie formularz zostanie zamknięty (zawody rozgrywane są we wtorki).
Zgłoszenia droga mailową, zarówno przed jak i po zamknięciu formularza, są płatne wg. 
tabeli poniżej:

ZGŁOSZENIA przez formularz* na
www.bno.pl

przez e-mail**

do niedzieli (godz. 18) przed 
zawodami

bez opłat 5 zł

po niedzieli (godz. 18) formularz zamknięty 10 zł

7. TRASY:

Kategoria Długość

JUNIOR K 2000 m

JUNIOR M 2000 m

SENIOR K 3000 m

SENIOR M 3500 m

WETERAN K 2000 m

WETERAN M 2500 m

TRASA D 500 m
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13. PARTNERZY:

12. ANKIETA: 

11.DEKORACJA: 

Do wszystkich osób, które wzięły udział w jednym z etapów, wysłana będzie drogą 
mailową ankieta. Ankieta ma na celu poprawę jakości zawodów, a jej wypełnienie jest do-
browolne.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców przeprowadzona zostanie bezpośrednio po 
zakończeniu biegu. W trakcie dekoracji wśród uczestników przeprowadzone zostanie loso-
wanie drobnych upominków.

* zgłoszenia się przez FORMULARZ zgłoszeniowy:
1. Zarejestruj się na stronie www.bno.pl, w zakładce MOJE bno.pl (baner w lewej kolumnie, 
na górze)
2. Zaloguj  się
3.  Z zakładki MOJE bno.pl>Moje zawody, wybierz zawody na które chcesz się zgłosić
4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
5. Wyślij zgłoszenie, na potwierdzenie zgłoszenia dostaniesz maila.

** zgłoszenia na e-mail: mayasov-k@bno.pl podając:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Rok urodzenia
  3. Numer chipa lub chęć wypożyczenia
  4. Trasę w której startuje (A, B, C lub D)

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

UWAGA: Osoby, które dokonały zgłoszenia, ale wiedzą, że nie przyjadą na zawody 
prosimy o przesłanie informacji o tym na mayasov-k@bno.pl

UWAGA: W celu usprawnienia dokonywania zapisów w dniu zawodów w centrum 
zawodów. Osoby, które chcą zmienić numer karty SI będą obsługiwane na końcu 
kolejki. Prosimy więc o dokładne zastanowienie się przed podaniem numeru SI w 
zgłoszeniu.


