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SZCZECIŃSKA
DOBRANOCKA

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
kontakt@bno.szczecin.pl
bno.szczecin.pl

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

3. FORMA ZAWODÓW
Nocno-wieczorne biegi na orientację rozgrywane w parkach
i 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. Miejsce i dokładny termin biegu finałowego
podany zostanie na 4 etapie “Szczecińskiej Dobranocki 8”
Data

Termin zgłoszeń

28 września

Forma etapu

26 września

Miejsce
Os. Arkońskie

Bieg indywidualny

5 października

3 października

Os. Wzg. Hetmańskie

Scorelauf

16 listopada
7 grudnia

14 listopada
5 grudnia

Pomorzany

Bieg indywidualny

Stara Rzeźnia

Bieg indywidualny
Bieg Pościgowy

Styczeń 2017

START: GODZINA 19:00
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5. KATEGORIE
Kategoria
A0
A
B
C
D
MIX
OPEN

Opis
Do 14 lat włącznie
Do 18 lat włącznie
Do 35 lat włącznie
Do 45 lat włącznie
Powyżej 46 lat
dla drużyn kilku osobowych, trasa na poziomie
kategorii C, bez klasyfikacji
dla dzieci, rodziców z dziećmi, w sam raz na
spacer z mapą, bez klasyfikacji

Można startować w innej kategorii, wg. poniższych zasad:
- zawodnicy startujący nominalnie w kategorii A0, mogą startować
w kategorii A lub B,
- zawodnicy startujący nominalnie w kategorii A, mogą startować
w kategorii B,
- zawodnicy startujący nominalnie w kategorii C, mogą startować
w kategorii B,
- zawodnicy startujący nominalnie w kategorii D, mogą startować
w kategorii B lub C.
Inna zmiana kategorii niż wymieniona nie jest możliwa.
Istnieje możliwość startów w różnych kategoriach podczas
trwania cyklu.

6. LISTA STARTOWA
Lista startowa ukaże się co najmniej 24 godziny przed startem
etapu na stronie Organizatora (bno.szczecin.pl).

7. WYNIKI I MAPY
Na każdym etapie „Szczecińskiej Dobranocki 8” obowiązuje limit
czasowy zgodnie z biuletynem dla danego etapu.
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.
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8. POTWIERDZANIE PK
W zawodach zostanie zastosowany elektroniczny system
potwierdzania PK SportIdent.
Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia chipa SI
w cenie 3 zł/osobę.
Zgubienie chipa SI organizatora 200 zł.

9. KLASYFIKACJA GENERALNA
Klasyfikacja będzie prowadzona od pierwszego etapu zawodów
dla każdej kategorii (nie dotyczy OPEN i MIX) 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
50

2
46

3
43

4
41

5
40

6
39

... 44 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 4 etapach (będą brane pod uwagę trzy
najlepsze starty). Wyznaczenie minut startowych na etapie 5
będzie przeliczane wg straty punktowej zgodnie ze wzorem:
1 pkt = 5 sekund.
PRZYKŁAD: Strata do lidera klasyfikacji wynosi 10 punktów,
to minuta startowa wynosi 19:00:50.
Osoby, które nie startowały w żadnym etapie,
na etapie 5 startują 15 minut po ostatnim zawodniku z list
startowych w tej samej minucie startowej.
O klasyfikacji końcowej w danej kategorii, będzie decydować
kolejność przybiegania zawodników na metę 5 etapu tzn. osoba,
która na ostatnim 4 etapie przybiegnie na metę, jako pierwsza
w swojej kategorii, wygrywa całą edycją „Szczecińskiej Dobranocki 8”.
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10. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy
na stronie Organizatora (bno.szczecin.pl) do dwóch dni przed
zawodami do godz. 22:00. Wszelkie zmiany prosimy przesyłać
na adres kontakt@bno.szczecin.pl.
Brak dodatkowych map w centrum zawodów.
Opcja

Kwota

Wpisowe opłacone przelewem na konto

7 zł

Wpisowe płatne w Centrum Zawodów

12 zł

Wypożyczenie chipa SI

3 zł

Opłata za zgubienie chipa SI Organizatora - 200 zł
Członkowie KOS BnO Szczecin startują bezpłatnie.
PŁATNOŚĆ:
L.p.

1.

Opcja
PŁATNOŚĆ PRZELEWEM
13 1950 0001 2006 2172 4628 0001
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
71-181 Szczecin, ul. Somosierry 32c
w tytule przelwu prosimy podać imię i nazwisko, numer etapu
Termin płatność do godz. 24:00 dzień przed zawodami

2.

PŁATNOŚĆ W BIURZE ZAWODÓW
w godzinach od 18:00 do 18:45 w Centrum Zawodów

11. NAGRODY
Za każdy etap zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii
(oprócz OPEN i MIX) otrzymują dyplomy.
W klasyfikacji końcowej zawodnicy z miejsc 1-6
w każdej kategorii (oprócz OPEN i MIX) otrzymują dyplomy,
a zawodnicy z miejsc 1-3 dodatkowo otrzymują medale/puchary.
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12. 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.
Uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do odzyskania
opłaty startowej i świadczeń.

13. PARTNERZY
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