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Kliknij na baner, aby dowiedzieć 
się jak dojechać do Centrum 
Zawodów komunikacją miejską

1. CENTRUM ZAWODÓW

Dokładna mapa dostępna na stronie www tutaj

Inform
acje w

zdłuż tego paska będą się zm
ieniać w

 kolejnych Biuletynach

Centrum zawodów - znajduje się na terenie Wrocławskiego Toru Wyśigów Konnych - Par-
tynice. Dojście do Centrum Zawodów będzie wyznakowane od bramy wejściowej ok. 300 m
Parking - Samochody można parkować na parkingu WTWK przy ulicy Zwycięskiej. Obowiązuje 
zakaz wjazdu na teren Wyścigów.

http://jakdojade.pl?tn=Zielony%20Wroc%C5%82aw%202012%20-%20E4&td=Wroc%C5%82awski%20Tor%20Wy%C5%9Bcig%C3%B3w%20Konnych%20-%20Partynice&tc=51.05761:16.99806&cid=2000
https://maps.google.com/maps/ms?msid=207298833760473247159.0004bcf4cec8e927a9dcf&msa=0&ll=51.054452,17.002544&spn=0.065713,0.159302&iwloc=0004bcf5097bf83de2574


Start Masowy wszyscy zawodnicy startują 
jednocześnie.

Klasyczna trasa z punktami po kolei. W budowie 
trasy zastosowany zostanie system rozbić ający 
na celu zrożnicowanie tras. Każdy z uczestników 
jest odpowiedzialny za zaliczenie punktów w 
prawidłowej kolejności, wynikającej z mapy.

Limit czasowy dla wszystkich tras wynosi 60 minut.

W związku z szybko zapadającym zmrokiem, proponujemy osobą, które slabiej radzą sobie z 
orientacją, zaopatrzenie się w lampki.

Kody punktow kontrolnych wraz z opisami na mapie dla wszystkich tras.

2. TERMIN

3. CENTRUM ZAWODÓW, START i META 

5. MAPA

4. FORMA ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne w godzinach 17.15-17.45.

UWAGA:
Wszystkie osoby, które zgłosiły się na zawody muszą udać siędo biura zawodów, celem wery-
fikacji. Osoby, które nie zrobią tego, nie zostaną dopuszczone do startu.

Meta znajduje się w centrum zawodów. Start znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie mety 
Mety.
Biuro Zawodów znajduje się w budynku WTWK. W budynku będzie istniała możliwość 
skorzystania z toalet oraz przebrania się.

Rozgrzewka możliwa tylko w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Zawodów.

PRZYKŁADOWA TRASA

Skala 1:4000
Warstwice co 2m
Autor: Kalikst Sobczyński, Remigiusz Widziewicz, Wojciech Dwojak
Aktualizacja: IX.2012
Mapy wykonane wg. przepisów ISSOM 2007
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Minuta “00”godz. 18:00

Wyścigi Konne - Partynice
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http://lazarus.elte.hu/mc/specs/issom2007.pdf


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

8. TRASY

Inform
acje w

zdłuż tego paska będą się zm
ieniać w

 kolejnych Biuletynach 

A
B
C
D

Trasa Długość Opis

2000 m Elita - najdłuższa i najtrudniejsza trasa - dla wyczynowców

1500 m Trudna - dla wprawionych w boju, ale wciąż na początku drogi

1000 m Łatwa - dla początkujących, to może być Twoja pierwsza trasa

300 m Rekreacyjna - dla dzieci, rodziców z dziećmi, w sam raz na spacer z mapą

7. TEREN ZAWODÓW i UBIÓR

ZALECAMY

POLECAMY

ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ
MOJE bno.pl na www.bno.pl

ZGŁOSZENIA PRZEZ E-MAIL
mayasov-k@bno.pl

Zgłoszenia przyjmu-
jemy przez formularz 
znajdujący się na stronie 
www.bno.pl  lub e-
mailem.
Termin zgłoszeń przez 
formularz upływa w 
niedzielę o godzinie 18:00, 
po tym terminie formu-
larz zostanie zamknięty, 
potem możliwe dogłasza-
nie się przez e-maila.

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 za-
wody, wybierz zawody na które chcesz 
się zgłosić oraz trasę.
4. Zgłoszenie zostanie wysłane.

W treści maila prosimy podać:  
1. Imię i Nazwisko
2. Rok urodzenia
3. Numer chipa lub chęć wypożyczenia
4. Trasę na której startuje (A, B, C lub D)

do niedzieli (godz. 18) 
przed zawodami 5 zł 10 zł

po niedzieli (godz. 18) formularz zamknięty 15 zł

10. ZGŁOSZENIA

Partynice

Typ terenu Teren składa sięz dwóch części. Jedna część to teren typowo parkowy, z 
licznymi alejkami i budynkami. Druga część to teren wyścigów konnych.

Roślinność Teren charakteryzuje się niską roślinnością, głównie trawy. W obrębie 
terenu zawodów występują liczne żywopłoty.

Przebieżność W większości terenu bardzo dobra.
Ubiór Buty: Zalecane obuwie krosowe, ale płaskie też dadzą radę. 

Reszta ubioru: Krótkie spodenki, krótki rękaw.  

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

http://www.bno.pl


12. PARTNERZY

11. ANKIETA
Do wszystkich osób, które wzięły zgłosiły się do startu w etapie, wysłana będzie drogą 
mailową ankieta. Ankieta ma na celu poprawę jakości zawodów, a jej wypełnienie jest dobro-
wolne.

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.

Wypożyczenie chipa SI 2 zł


