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1. CENTRUM ZAWODÓW:
Centrum znajduje się na ul. Banacha we Wrocławiu przy rektoracie AWF. Dojście nie 
będzie oznaczone. Nie ma możliwości skorzystania z szatni, ale można pozostawić rzeczy  
w centrum zawodów.
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2. TERMIN:
15.03.2011 
Biuro zawodów będzie czynne w godz. 17:45-18:15 (!!!)

3. START i META: 
Minuta "00"godz. 19:00
Start i meta w tym samym miejscu.

Lista startowa będzie stworzona na podstawie wyników osiągniętych w pierwszych 5 
etapach. Lista będzie umieszczona na stronie www.bno.pl w niedziele wieczorem 
13.03.2011 

Osoby, które nie wystartowały w żadnym etapie lub ich dorobek punktowy wynosi zero 
punktów, mogą wystartować w starcie masowym, który odbędzie się 10 minut po starcie 
ostatniego zawodnika z dorobkiem punktowym.

UWAGA: Każdy startujący zawodnik jest odpowiedzialny, za podbicie puszki startowej 
SI, która będzie umieszczona ok. 1 metra od linii startu. Czas zaczyna się liczyć od 
momentu podbicia puszki, osoby, które tego nie zrobią nie będą sklasyfikowane. 

4. TEREN ZAWODÓW:
Zawody będą rozgrane na terenie osiedla Szczytniki i Zalesie.

UWAGA: niebezpieczne miejsca – ulicy z dużym i małym ruchem samochodów.  
Każdy zawodnik jest zobowjązany do przekraczania ulic w przeznaczonych dla tego 
miejscach i stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Przejścia dla pieszych będą zaznaczone na mapie znakiem:

5. FORMA ZAWODÓW:
"Klasyczny Handicup"

Klasyczna trasa z punktami po kolei, rozgrywana na mapie w skali 1:5000.  Opisy 
punktów dla wszystkich kategorii są do pobrania w centrum zawodów. Start 
handicup'owy. Zwyciężcą zawodów zostaje osoba, która pierwsza przekroczyła linie 
mety.

Opisy punktów kontrlonych razem z kodami dostępne w centrum zawodów.

6. MAPA:
"Biskupin"
Skala 1:5000
e - 2m



Autor: Wojciech Dwojak, Mayasov Kostyantyn
Aktualność: marzec 2011
Mapa wykonana według przepisów ISSOM 2007

7. TRASY: 
(dokładne parametry pojawią się na stronie razem z listami startowymi w niedziele 
13.03.2011)

MS 1966- 94 SENIORZY ok. 6500 m

KS 1966- 94 SENIORKI ok. 5000 m

MJ > - 1994 JUNIORZY  ok. 4000 m

KJ > - 1994 JUNIORKI ok. 3000 m

MW 1966 - > WETERANI ok. 3500 m

KW 1966 - > WETERANKI ok. 3000 m

OP
EN

OTWARTA ok. 1000 m

D DLA 
RODZICÓW

200 m

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:
UWAGA: Dokonując zgłoszenia trzeba obowiązkowo podać datę urodzenia. Osoby u 
których nie będzie możliwe stwierdzenie przynależności do kategorii zostaną 
oddelegowane do kategorii OPEN.

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 



Czas kupić karte Sport Ident?
Zapraszamy do sklepu

Złapała Cię kontuzja?
Spokojnie ręce Artura Cię wyleczą

Nie masz z kim pójść na trening?
Tutaj go znajdziesz

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. 

11. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
Planowany czas zakończenia zawodów i rozdania nagród 20.15-20.30

12. PARTNERZY:

12. PATRONAT:


