WNOF 12
BIULETYN
ETAP 3 - 10.01.2012
1. CENTRUM ZAWODÓW:
Informacje wzdłuż tego paska będą się zmieniać w kolejnych Biuletynach

Teren Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Mickiewicza. Centrum zawodów przy
budynku P3. Dostępny jest parking na terenie AWF, jest on płatny przy wjeździe 3 zł.

WROCŁAW

CENTRUM
ZAWODÓW:
AWF
N 51°06'56
E 17°06'02
Dokładna mapa dostępna na stronie www tutaj
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2. TERMIN:
10.01.2012
Biuro zawodów czynne w godzinach 17.30-18.15.

3. START i META:
18:30 - minuta “00” dla tras B i C oraz eliminacje trasa A
19:15 - półfinał I - trasa A
19:25 - półfinał II - trasa A
19:45 - finał - trasa A
Start i meta na wszystkie biegi znajduje się w tym samym miejscu. Start oddalony od mety
o 30 metrów. Szczegółowy plan poniżej.
Trasy B, C i D startują poprzez podbicie puszki startowej, ze startu interwałowego.
Trasa A w eliminacjach startuje ze startu interwałowego, natomiast w półfinale i finale ze
startu masowego. W żadnym z biegów zawodnicy z trasy A nie muszą podbijać puszki
startowej.
Dla kategorii A start w eliminacjach z 30 sekundowym interwałem, przy liczbie zgłoszeń
powyżej 55 osób interwał zostanie skrócony do 15 sekund. Prosimy o przestrzeganie
swojej minuty startowej.
Start będzie zbudowany z dwóch stref, jedna dla tras B, C i D, druga dla trasy A (elim.).
Dobieg do mety wyznaczony będzie tylko w eliminacjach trasy A oraz dla trasy B, C i D.
W półfinale i finale trasy A wyznaczone będzie tylko ostatnie 10 metrów dobiegu do mety.
Dla trasy A rywalizacja w półfinale i finale będzie rozstrzygnięta poprzez minięcie linii mety
(nie podbicie puszki mety, jak w eliminacjach). W przypadkach spornych o kolejności
decydować będą sędziowie.

4. TEREN ZAWODÓW:
Teren AWF przyległy do budynku P3. Rozgrzewka możliwa tylko na południowy-zachód od
centrum zawodów, w okolicy Hali Wielofunkcyjnej i basenu.

5. FORMA ZAWODÓW:
Klasyczna trasa z punktami po kolei dla tras B, C i D.
Knockout Sprint dla trasy A.
Tylko osoby, które zgłoszą się na trasę A będą brały udział w Knockout Sprint.
Knockout Sprint to system rywalizacji znany ze sprintów w narciarstwie biegowym. Jest to
dość nowatorski sposób rozgywania zawodów w biegu na orientację. Najkrócej ujmując
zawodnik, który pierwszy minie metę w finale wygrywa.
Rywalizacja odbywa się w systemie trzystopniowym.
1 stopień - eliminacje
Eliminacje odbywają się ze startu interwałowego. 16 zawodników z najlepszym czasem
przechodzi do półfinału.
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2 stopień - półfinał
Półfinał odbywa się ze startu masowego. Wszysycy zawodnicy biegną tą samą trasę.
Podział na poszczególne biegi półfinałowe odbywa się według następującego klucza,
bazującego na wynikach z eliminacji:
Półfinał I - start 19:15

Półfinał II - start 19:25

miejsce elim.

1

miejsce elim.

2

miejsce elim.

3

miejsce elim.

4

miejsce elim.

5

miejsce elim.

6

miejsce elim.

7

miejsce elim.

8

miejsce elim.

9

miejsce elim.

10

miejsce elim.

11

miejsce elim.

12

miejsce elim.

13

miejsce elim.

14

miejsce elim.

15

miejsce elim.

16

3 stopień - finał
Finał odbywa się ze startu masowego. Wszysycy zawodnicy biegną tą samą trasę.
Zwycięzcą zostaje osoba, która pierwsza minie linie mety.
W finale startuje 8 zawodników, eliminują się oni do finału według następującego klucza:
Finał - start 19:45
Półfinał I

3 pierwszych zawodników

Półfinał II

3 pierwszych zawodników

Półfinał I, II

2 zawodników z najlepszym czasem spoza pierwszej 3

UWAGA:
Teren finału będzie otwarty dla
wszystkich kibiców. Zapraszamy
do kibicowania.

6. CENTRUM ZAWODÓW:
Centrum zawodów znajdować się będzie w budynku akdemickim Akademii Wychowania
Fizycznego P3. Wejście do budynku tylko schodami od północnej strony, zaznaczonymi na
planie poniżej.
Wewnątrz budynku znajdować się będzie zaznaczona strefa, w której zawodnicy będą mogli
przebywać oraz zostawić rzeczy.
W budynku znajdują się toalety, z których będzie mógł skorzystać każdy z zawodników.
UWAGA: Obowiązuje zakaz poruszania się po budynku AWF poza strefą i drogę do WC
ostatni PK - półfinał
ostatni PK - finał

start - półfinał, finał
start eliminacje, B, C, D
centrum
zawodów

ostatni PK - eliminacje, B, C, D

Miejsce do sczytania chipów SI
znajdować się będzie w budynku,
prosimy pamiętać o sczytaniu
chipa.
W odróżnieniu od poprzednich
etapów, w centrum zawodów
znajdować się będą dwa miejsca
do sczytania chipa. Jedno tylko dla
trasy A, drugie dla tras: B, C, D
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7. MAPA:
AWF Wrocław
Skala 1:2000 (1 cm na mapie = 20 m w terenie)
Autor: Wojciech Dwojak, Piotr Cych
Aktualność: XII.11-I.12 - Wojciech Dwojak
Mapy wykonane wg. przepisów ISSOM 2007

8. TRASY:
Trasa Opis

A
A
A
B
C
D

Długość

PK

ELIMINACJE

580 m

8

PÓŁFINAŁ

810 m

9

FINAŁ

840 m

14

Trudna

1220 m

16

Łatwa

990 m

12

Rekreacyjna

520 m

6

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

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

11. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz znajdujący się na stronie www.bno.pl lub emailem. 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

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

12. ANKIETA:
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 dobrowolne.

13. PARTNERZY:

