
1. CENTRUM ZAWODÓW 

B I U L E T Y N
ETAP IV - GRABISZYNEK - 18.02.2010

Centrum zawodów – parking przy 
cmentarzu  i pomniku (mapka w 
załączeniu)
Start i Meta są oddalone od CZ 
535m – dojście nie jest ozna-
kowane, przejście grupowe na 
start odbędzie się o godzinie 
18:15!!!.
Nie ma możliwości korzystania z 
szatni.
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2. TERMIN
18 luty 2010, start masowy o godzinie 18.30 (o godz. 18.15 przejście z CZ na START)

3. FORMA ZAWODÓW
“Zmodyfikowany Scorelauf”
Zawodnicy na starcie otrzymują mapę z zaznaczonym startem i metą oraz punktami.
Kolejność potwierdzania punktów jest dowolna z dwoma wyjątkami:
- Każdy zawodnik rozpoczyna bieg od PK z numerem 1 obok kółka na mapie. Zawodnicy 
rozpoczynają bieg od różnych punktów.
- Jeżeli dwa PK na mapie są połączone czerwoną linią (jak np. 31 i 38 na rysunku)  oznac-
za to, że zawodnik po potwierdzeniu jednego z tych punktów musi podbić jako następny 
ten na drugim końcu czerwonej linii.
Zaliczenie trasy polega na znalezieniu wszystkich PK wyrysowanych na mapie. Wygrywa 
zawodnik, który uzyskał najkrótszy czas.
Kody PK są wydrukowane tylko 
na mapach TRASY C.

        
	 	 	 	 	 	 	 	 PRZYKŁAD:
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4. TEREN ZAWODÓW
Teren zawodów obejmuje zachodnią część parku grabiszyńskiego w obrębie pętli kilome-
trowej. 

5. MAPA
Mapa wykonane wg przepisów ISSOM 2007: 
„Kilometr”  skala 1:2500 autor: Kostyantyn Mayasov

6. START
Start znajduje się w odległości 535m od centrum zawodów. Grupowe dojście na start o 
godzinie 18:15, nie ma możliwości indywidualnego dojścia na start.
Dlatego prosimy o stawienie się w CZ najpóźniej o godz. 18:00. 

7. TRASY :
A, B i C różnią się ilością punktów: A-25 PK, B-20 PK, C-15 PK
Długość tras zależy od wyboru kolejności potwierdzania  PK dokonanego indywidualnie 
przez zawodnika.
Trasa C z wydrukowanymi kodami przy kółkach (jak na załączonym rysunku w pkt.3)

8. PUNKTY KONTROLNE
 Puszki SI przymocowane do małych lampionów, brak stojaków i odblasków.

9. WYNIKI
 Wyniki będą dostępne na stronie  
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10. UWAGI
- Wpisowe płatne w centrum zawodów.
- Ten biuletyn jest tylko uzupełnieniem regulaminu dostępnego na stronie:
  http://bno.pl/index.php?w=wnof
  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
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