Szczeciñska Dobranocka,
czyli wieczorne Biegi na Orientacjê

BIULETYN ETAP 4 – 22 maja 2013
1. CENTRUM ZAWODÓW
W Parku Miêdzyosiedlowym przy scenie na os. Somosierry.
W Centrum Zawodów osoby ubrane w kamizelki odblaskowe,
bêd¹ udzielaæ informacji na temat Biegów na Orientacjê.

Centrum
Zawodów
Parking

2. TERMIN
22 maja 2013
Centrum zawodów bêdzie czynne w godzinach 18:00 – 18:45
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3. START i META
Minuta „00” godzina 19:00
19:00 - start pierwszego zawodnika w kategorii A
19:05 - start pierwszego zawodnika w kategorii B
19:15 - start pierwszego zawodnika w kategorii C
19:20 - start pierwszego zawodnika w kategorii D
Zawodnicy w kategorii OPEN sami decyduj¹ o swoim starcie.
Start ok. 100 metrów od Centrum Zawodów.
Meta jest umiejscowiona w okolicy Centrum Zawodów.

4. TEREN ZAWODÓW
Os. Somosierry - teren osiedlowy z blokami i parkiem. Teren p³aski.

5. FORMA ZAWODÓW
Bieg poœcigowy - pierwszy startuje zawodnik, który w danej
kategorii, we wczeœniejszych startach zdoby³ najwiêcej punktów
(licz¹ siê 2 najlepsze starty). Pozostali zawodnicy w danej kategorii
startuj¹ ze strat¹ czasow¹ do prowadz¹cego przeliczan¹ wg zasady
1 pkt = 7 sekund. Wygrywa ten zawodnik, który przybiegnie
pierwszy na metê. Osoby, które nie startowa³y w poprzednich
etapach lub nie zdoby³y punktów, wystartuj¹ 15 minut po ostatnim
zawodniku w danej kategorii w odstêpach co 1 minutê.
Lista startowa uka¿e siê 24 godziny przed startem na stronie
bno.szczecin.pl

6. MAPA
Os. Somosierry
Skala 1: 4 000
Autor: Bart³omiej Mazan
Aktualizacja: maj 2013
Mapa wykonana wg Przepisów ISSOM 2007
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7. TRASY
Trasa
A
B
C
D
E

Opis
Do 18 lat
Do 35 lat
Do 45 lat
Od 46 lat
OPEN

D³ugoœæ
2,9 km
3,5 km
3,0 km
2,8 km
1,8 km

Iloœæ PK
20
24
20
18
14

Opisy punktów kontrolnych dostêpne tylko na mapie.
Mapy zabezpieczone przed wilgoci¹.

8. PUNKTY KONTROLNE
Standardowe lampiony zawieszone na stojakach z odblaskiem,
na ka¿dym stojaku znajduje siê perforator, którym nale¿y
potwierdziæ na karcie startowej obecnoœæ na punkcie.
UWAGA: niektóre punkty w terenie bêd¹ siê sk³ada³y
tylko z tyczki z odblaskiem i perforatora.

9. WYNIKI
Oficjalne podsumowanie ca³ego cyklu Szczeciñskiej Dobranocki
odbêdzie siê o 20:30 w Centrum Zawodów. Na uczestników
bêdzie czeka³o ognisko, kie³baski oraz napój.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji koñcowej cyklu w ka¿dej
kategorii (nie dotyczy OPEN) otrzymaj¹ statuetki.
Natomiast dyplomy otrzymaj¹ zawodnicy z miejsc 1-6 w ka¿dej
kategorii (nie dotyczy OPEN).

10. ZG£OSZENIA i OP£ATY
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane przez formularz zg³oszeniowy
na stronie Organizatora (bno.szczecin.pl) do poniedzia³ku
(21 maja 2013 - godz. 23:00) przed zawodami.
5 z³/osobê dla zg³oszonych w terminie
7 z³/osobê dla zg³oszonych po terminie
lub w Centrum Zawodów w miarê wolnych map
Op³aty bêd¹ przyjmowane w Centrum Zawodów przed biegiem,
od godziny 18:00 do 18:45.
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11. UWAGI
Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
O sprawach spornych decyduje Sêdzia G³ówny.
Na zawodach nie bêdzie zapewniona opieka lekarska.
Ostateczna interpretacji regulaminu nale¿y do Organizatora.
Zawodnicy maj¹ obowi¹zek bieganie z numerami startowymi
otrzymanymi od Organizaotra.
ZAKAZ BIEGANIA W BUTACH Z KOLCAMI.

12. PARTNERZY

BnO
S Z C Z E C I N . PL
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