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1. CENTRUM ZAWODÓW:
Parking przy ul. Weigla (ostatni przy samym parku)

2. TERMIN:
14.12.2010, przyjmowanie zawodników 18:00-18:30

3. START i META:
Start godz. 18:45
Start i meta tym samym miejscu, oddalone od Centrum Zawodów ok. 100-120m.

4. TEREN ZAWODÓW:
Park Skowroni.
Teren parkowy z bogatą siecią dróg,przebieżność bardzo dobra, w części południowej
znajduje się plac zabaw.

5. 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 lub więcej PK na mapie są połączone czerwoną linią (jak np. 31 i 38 na
rysunku poniżej, UWAGA: trasa z kodami tylko dla trasy C) oznacza 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.

6. MAPA:
Park Skowroni

Skala 1:4000
aktualność: VIII-IX 2010
Nowa mapa, nigdy wcześniej nie użyta.

7. TRASY:
A ELITA

- 25 PK

B TRUDNA

- 20 PK

C NAJŁATWIEJSZA - 15 PK
Długość tras zależy od wyboru kolejności
potwierdzania PK dokonanego
indywidualnie przez zawodnika.
Na trasie A wystąpią dodatkowe utrudnienia
na mapie (niespodzianki)
Trasa C z wydrukowanymi kodami przy kółkach -->

8. PUNKTY KONTROLNE:
Stacje SI przymocowane do małych lampionów

9. WYNIKI:
Wyniki ogłoszone będą do 48 godzin po zakończeniu biegu – potrzeba ręcznego
sprawdzenia wydruków (obowiązkowe przeloty itd.) 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.

11. PATRONAT:

