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BIULETYN ETAP 2 – 9 kwietnia 2014

1. CENTRUM ZAWODÓW

2. TERMIN

9 kwietnia 2014
Biuro zawodów bêdzie czynne w godzinach 18:00 – 18:45

SZCZECIÑSKA
DOBRANOCKA3

CZ

start

N 53 25.635’
E 14 29.925’

°
°

Okolice boiska, przy pó³nocnej czêœci jeziorka S³onecznego.

W Centrum Zawodów osoby ubrane w ¿ó³te kamizelki odbelskowe,

bêd¹ udzielaæ informacji na temat Biegów na Orientacjê.

parking

strefa startu

strefa rozgrzewki

w tej strefie wszyscy zawodnicy
s¹ zobowi¹zani do przebywania
od godz. 18:55 pod groŸb¹ dyskwalifikacji.

rozgrzewka mo¿liwa tylko i wy³¹cznie wzd³u¿ ul.Taczaka
Za nie dostosowanie siê do tej zasady grozi dyskwalifikacja.
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3. START i META

Minuta „00” godzina 19:00

Start ok. 100 metrów od Centrum Zawodów.

Meta jest umiejscowiona w okolicy Centrum Zawodów.

4. TEREN ZAWODÓW

Bieg interwa³owy - zawodnicy w ka¿dej kategorii startuj¹

w odstêpach co 1 minutê. Lista startowa uka¿e siê 24 godziny

przed startem na stronie .bno.szczecin.pl

5. FORMA ZAWODÓW

6. MAPA

Jeziorko S³oneczne

Skala 1: 4000

Autor: Bart³omiej Mazan

Aktualizacja: marzec 2014

Mapa wykonana wg. Przepisów ISSOM 2007

7. TRASY

Trasa
A
B
C
D
E

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

OPEN

D³ugoœæ Iloœæ PK

Opisy punktów kontrolnych dostêpne tylko na mapie.

Mapy zabezpieczone przed wilgoci¹.

Jeziorko S³onoczne - czêœæ terenu to teren p³aski, otwarty, druga

czêœæ terenu to zabudowa domków jednorodzinnych z uliczkami

osiedlowymi, na których odbywa siê ruch drogowy.

3,2 km 22
4,0 km 27
3,2 km 22
2,8 km 21
2,0 km 18

- symbol nr 534.0 - Ruroci¹g nie do przejœcia,

z³amanie tego jest równowa¿ne z dyskwalifikacj¹



3

8. PUNKTY KONTROLNE

Na zawodach zostanie zastosowany elektroniczny system

potwierdzania punktów SportIdent.

W terenie punkty bêd¹ oznakowane lampionami o wymiarach

15x15cm ze stacj¹ SportIdent.

Wypo¿yczenie chipa SI 3z³/osoba (zgubienie 150z³/osoba)

z odblaskami

9. WYNIKI

Na mecie bêdzie ognisko z kie³baskami.
O godzinie 20:30 przewidziane jest oficjalne zakoñczenie

zawodów (godzina mo¿e ulec zmianie).

Zawodnicy z miejsc 1-3 (nie dotyczy kategorii OPEN) otrzymuj¹

dyplomy.

10. ZG£OSZENIA i OP£ATY

Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane przez formularz zg³oszeniowy

na stronie Organizatora ( ) do poniedzia³ku

(7 kwietnia 2014 - godz. 23:00) przed zawodami.

7 z³/osobê    dla zg³oszonych w terminie

12 z³/osobê  dla zg³oszonych po terminie

lub w Centrum Zawodów w miarê wolnych map.

bno.szczecin.pl

Op³aty bêd¹ przyjmowane w Centrum Zawodów przed biegiem,

od godziny 18:00 do 18:45.

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.

ZAKAZ BIEGANIA W BUTACH Z KOLCAMI.

12. PARTNERZY


