STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU FAN
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
e-mail: zawody@mistrzostwawroclawia.pl

MIEJSCE ZAWODÓW
Stadion Olimpijski – NAWIGACJA
50-001 Wrocław, aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35
zaleca się wjazd od ul. Paderewskiego, możliwy jest również wjazd od strony ul. Mickiewicza
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Brama główna znajduje się od strony ul. Paderewskiego do BIURA ZAWODÓW jest 500 metrów.
Po wjechaniu na teren AWF przed samą pergolą będzie po prawej stronie wjazd na parking
przygotowany dla zawodników. Informacja o parkingu poniżej.

PARKINGI:
Do dyspozycji zawodników przygotowaliśmy parking oddalony o ok. 100 metrów od BIURA
ZAWODÓW na terenie AWF Wrocław, by skorzystać z tego parkingu należy uiścić opłatę za wjazd na
teren uczelni w wysokości 3 zł/samochód.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych parkingów oddalonych od miejsca startu
i publicznych co wiąże się z możliwością braku miejsc, pozostałe parkingi to:
- przy ul. Mickiewicza [oddalony ok. 1,5 km od miejsca startu]
- przy Głównej Bramie od ul. Paderewskiego [oddalony ok. 0,5 km od miejsca startu]

CHODŹ Z NAMI!
ZADANIE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W NORDIC WALKING
JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW

www.wroclaw.pl

facebook.com/MistrzostwaWroclawia/

www.mistrzostwawroclawia.pl

STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU FAN
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
e-mail: zawody@mistrzostwawroclawia.pl

BIURO ZAWODÓW:
Stadion Olimpijski ul. Paderewskiego

tel. +48 501 158 301

2.06.2017 (PIĄTEK)
godz. 16.00 – 19.00 - wydawanie numerów dla wszystkich tras
3.06.2017 (SOBOTA)
godz. 08.30-09.30
godz. 10.00-11.30
godz. 11.30-13.00
godz. 11.30-13.00

- wydawanie numerów dla trasy PROFI 1
- wydawanie numerów dla trasy PROFI 2
- wydawanie numerów dla trasy PRZEDSZKOLAKA
- wydawanie numerów dla trasy REKREACYJNEJ

Dla właściwej pracy biura ustalono godziny dla poszczególnych tras, w przypadku gdy biuro
zakończy wydawanie numerów dla danej trasy lub w przypadku, gdy nie będzie chętnych
koordynator biura może rozpocząć wydawanie numerów dla kolejnej trasy.

PRZEBIERALNIE|TOALETY|PRYSZNICE:
W tym roku we współpracy z AWF Wrocław
przygotowaliśmy dla uczestników przebieralnie, a również
prysznice. Będą one dostępne w budynku AWF oddalony
od biura zawodów o 100 metrów.
Wejście do budynku jest po prawej strony widząc budynek
od strony na zdjęciu.
Będą tam przygotowane osobne przebieralnie dla kobiet
i mężczyzn, ze strefą toalet i prysznicy.

PROGRAM ZAWODÓW
7. Mistrzostw Wrocławia w Nordic Walking
STARTY:





10:00 - start trasy PROFI 1
12:00 - start trasy PROFI 2*
13:15 - start trasy PRZEDSZKOLAKA
13:45 - start trasy REKREACYJNEJ

* - czas startu trasy PROFI 2 podany jest orientacyjnie, na godzinę 11.45 wszyscy zawodnicy mają
być pod sceną, gdzie przygotują się do startu, start odbędzie się gdy ostatni zawodnik trasy PROFI
1 będzie w połowie pętli, ale nie wcześniej niż 12.00.
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WYNIKI*:







12:30 - wywieszenie wstępnych wyników PROFI 1
13.00 - czas na złożenie protestów PROFI 1
13:30 - wywieszenie wyników po protestach PROFI 1
13:45 - wywieszenie wstępnych wyników PROFI 2
14.15 - czas na złożenie protestów PROFI 2
14:45 - wywieszenie wyników po protestach PROFI 2

* - podane godziny są orientacyjne i uzależnione od zamknięcia poszczególnych tras, informacje o
czasie do kiedy można składać protesty będzie podawany ze sceny.

WNISIENIE PROTESTOW ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZAWODÓW PRZYJMOWANE SĄ PO WNIESIENIU
KAUCJI W WSOKOŚCI 100 zł – PEŁNA TREŚĆ PRZEPISÓW – ZOBACZ, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA
SIĘ RÓWNIEŻ Z REGULAMINEM - ZOBACZ

DEKORACJE ZAWODNIKÓW:



14.00 - dekoracja najlepszych zawodników PROFI 1
14.45 - dekoracja najlepszych zawodników PROFI 2
bezpośrednio po zakończeniu dekoracji PROFI 2 (ok. 16.00) odbędzie się losowanie
upominków spośród zawodników startujących na trasie REKREACYJNEJ

KATEGORIE WIEKOWE*:




trasa PROFI 1
o OPEN K i M [osoby wygrywające w OPEN nie są klasyfikowane w kategoriach wiekowych]
o WROCŁAWIANIE K i M
o M2 [18-39], M4 [40-49], M5 [50-59], M6 [60+]
o K2 [18-29], K3 [30-39], K4 [40-49], K5 [50+]
trasa PROFI 2
o OPEN K i M [osoby wygrywające w OPEN nie są klasyfikowane w kategoriach wiekowych]
o WROCŁAWIANIE K i M
o M1 [do 17], M2 [18-29], M3 [30-39], M4 [40-49], M5 [50-59], M6 [60-69], M7 [70+]
o K1 [do 17], K2 [18-29], K3 [30-39], K4 [40-49], K5 [50-59], K6 [60+]
o dodatkowo: szkoły, niepełnosprawni

* - PODZIAŁ KATEGORII BYŁ PRZYGOTOWYWANY NA PODSTAWIE ZAPISÓW Z 25.05.2017 r.
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TRASA STREFA FINISZU:

START/META

DLA TRASY PROFI 1 i PROFI 2, odpowiednio 1 (4 pętle), 2 (2 pętle) okrążenie kończymy przejściem
przez bramę startową i nawracamy przy strefie nawadniania zgodnie z kierunkiem wskazówek
zegara [strzałka niebieska]. Na ostatnim okrążeniu, po przekroczeniu linii METY, czas zawodnika jest
zatrzymywany, ale zawodnicy maszerują w kierunku sceny przy, której otrzymują pamiątkowe
medale [czerwona strzałka].
TRASA REKREACYJNA po przejściu przez METĘ udaje się bezpośrednio pod scenę, gdzie uczestnicy
otrzymują pamiątkowe medale.
Na trasie znajdują się 2 punkty z wodą jeden przy strefie START/META drugi mniej więcej w połowie
okrążenia.
Trasa jest w 80% pokryta nawierzchnią szutrową, jedynie 20% odcinek pomiędzy strefą
START/META, a wyjściem z terenu AWF-u jest asfaltowy.

DEPOZYT:
Będzie możliwość przechowania torby/plecaka/worka, jednak zawodnik we własnym zakresie
powinien zapewnić sobie kartkę z numerem startowym i danymi osobowymi.
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