Szczecińska Dobranocka,
czyli wieczorne Biegi na Orientację

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
SKO 15 Południk Stargard Szczeciński
kontakt@bno.szczecin.pl
bno.szczecin.pl

2. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Cyklu - Marcin Hoffmann
Sędzia Główny - Bartłomiej Mazan
Obsługa techniczna - Hubert Świerczyński

3. FORMA ZAWODÓW
Nocno-wieczorne sprinty - krótkie i techniczne trasy,
rozgrywane w parkach i na osiedlach Szczecina
nocną i wieczorową porą.

4. PROGRAM ZAWODÓW
Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych etapów
zostaną umieszczone na stronie Organizatora
najpóźniej 10 dni przed startem danego etapu.
Data

Miejsce

Forma etapu

27 lutego

Termin zgłoszeń
25 lutego

Park Kasprowicza

Start indywidualny

20 marca

18 marca

Park Żeromskiego

Start indywidualny

17 kwietnia
22 maja

15 kwietnia
20 maja

Park Pomorzański

Scorelauf

Os. Somossiery

Bieg Pościgowy

START: ŚRODA GODZINA 19:00
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5. KATEGORIE
Kategoria
A
B
C
D
OPEN

Opis
Do 18 lat
Do 35 lat
Do 45 lat
Powyżej 46 lat
Bez limitu wieku, możliwość startu w grupach,
rodziny z dziećmi, bez klasyfikacji

Trasy różnią się długością i ilością PK dostosowaną do kategorii.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy
na stronie Organizatora do poniedziałku (godz. 20:00)
przed zawodami. Wszelkie zmiany prosimy przesyłać
na adres kontakt@bno.szczecin.pl.
Brak dodatkowych map w centrum zawodów.
UWAGA: Osoby, które dokonały zgłoszenia,
ale wiedzą, że nie przyjdą na zawody
proszone są o przesłanie informacji
o tym na adres kontakt@bno.szczecin.pl
5 zł/osobę dla zgłoszonych w terminie
7 zł/osobę dla zgłoszonych po terminie lub w Centrum Zawodów
w miarę wolnych map
Opłaty będą przyjmowane w Centrum Zawodów przed biegiem,
od godziny 18:00 do 18:45.

7. LISTA STARTOWA
Lista startowa ukaże się co najmniej 24 godziny przed startem
etapu na stronie Organizatora.

8.LIMIT CZASU
Na każdym etapie „Szczecińska Dobranocka” obowiązuje limit
60 minut dla każdego zawodnika.
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9. WYNIKI I MAPY
Mapy kolorowe, które będą zabezpieczone przed wilgocią.
Wyniki oraz mapy będą dostępne na stronie Organizatora
do 24 godzin od zakończenia danego etapu.
Po każdym etapie będą również publikowane wyniki łączne
całego cyklu.

10. POTWIERDZANIE PK
Tradycyjne papierowe karty startowe i perforatory na PK.

11. KLASYFIKACJA GENERALNA
Klasyfikacja będzie prowadzona od pierwszego etapu zawodów
dla każdej kategorii (nie dotyczy OPEN) oddzielnie.
Na klasyfikację generalną będą składały się punkty,
które będą przydzielone po biegu wg tabeli punktowej.
Tabela punktowa jest jednakowa dla każdej kategorii.
Miejsce
Punkty

1
30

2
27

3
25

4
23

5
22

6
21

... 26 i dalsze
...
1

Jeśli zawodnik otrzyma NKL (nie klasyfikowany) na danym etapie,
otrzymuje on 0 pkt do klasyfikacji.
Lista startowa na ostatni etap będzie stworzona na podstawie
klasyfikacji po 3 etapach (będą brane pod uwagę dwa
najlepsze starty). Wyznaczenie minut startowych na etapie
4 będzie przeliczane wg straty punktowej zgodnie ze wzorem:
1 pkt = 7 sekund
PRZYKŁAD: Strata do lidera klasyfikacji wynosi 10 punktów,
to minuta startowa wynosi 19:01:10.
Osoby, które nie startowały w żadnym etapie,
na etapie 4 startują 15 minut po ostatnim zawodniku z list
startowych co 1 minutę.
O klasyfikacji końcowej w danej kategorii, będzie decydować
kolejność przybiegania zawodników na metę 4 etapu tzn. osoba,
która na ostatnim 4 etapie przybiegnie na metę, jako pierwsza
w swojej kategorii, wygrywa całą edycją „Szczecińskiej Dobranocki”.
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12. NAGRODY
Za każdy etap zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii
(oprócz OPEN) otrzymują dyplomy.
W klasyfikacji końcowej zawodnicy z miejsc 1-6
w każdej kategorii (oprócz OPEN) otrzymują dyplomy,
a zawodnicy z miejsc 1-3 dodatkowo otrzymują medale.

13. UWAGI
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
O sprawach spornych decyduje Sędzia Główny.
Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
Ostateczna interpretacji regulaminu należy do Organizatora.

Szczecińska Dobranocka,
czyli wieczorne Biegi na Orientację
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