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ORGANIZATOR 

 
Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin 
Ul. Somosierry 32c 
71-181 Szczecin 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki 
Stargardzki Klub Orientacji 15 Południk 
 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

 

Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan  
Sędzia Główny Zawodów: Hubert Świerczyński 
Kartografowie: Bartłomiej Mazan, Hubert Świerczyński, Krystian Petersburski, 
Aleksandra Mazan, Krzysztof Polec. 
Obsługa SportIdent: Marek Sobiegraj i Maciej Krzyśko, 
Budowniczy Tras: Bartłomiej Mazan, 
Sędziowie startu: Hubert Kula, Artur Haptar, Artur Dobiecki, Krzysztof Polec 
 

RANGA I FORMA ZAWODÓW 

 
Zawody indywidualne, klasyfikacja łączna po trzech etapach, 
osobna klasyfikacja za Poznaj Stargard - Biegaj z mapą 
Bieg sztafetowy 
 

TERMIN I MIEJSCE 

 

11.05.2018 (piątek - wieczór) – Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa, Szczecin GPS 
N53°26.852’ E14° 31.715’ 
12.05.2018 (sobota - rano) – Park Wojciecha, Szczecin GPS N53°25.714’ E14°32.825’ 
12.05.2018 (sobota - wieczór) – Jagiellońska, Szczecin GPS N53°26.009’ E14° 31.577’ 
13.05.2018 (niedziela - rano) – Stargard - Centrum, Stargard GPS N53°20.200’ E15° 2.432’ 
 

POTWIERDZANIE PK 
 

W zawodach zastosowany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów 
kontrolnych SportIdent Air+ 
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KATEGORIE WIEKOWE 

 
11-13.05.2018 (piątek-niedziela) bieg indywidualny 

A0K, A0M – do 12 lat włącznie 
AK, AM – do 16 lat włącznie 
BK, BM – do 35 lat włącznie 
CK, CM – do 46 lat włącznie 
DK, DM – powyżej 46 lat 
OPEN - Trasa OPEN jest skierowana głównie do osób początkujących, które swoje 
pierwsze kroki w świecie orientacji wolą stawiać w towarzystwie, czy to przyjaciół, 
rodzeństwa, kogoś bardziej doświadczonego. 
Podsumowując trasa OPEN jest otwarta na wszelkie kombinacje bez względu na 
wiek, płeć, umiejętności. 
Jedynym ograniczeniem jest limit maksymalnie 5 osób w jednej drużynie. Drużynie 
przypisany jest jeden chip, a co ważne każdy zawodnik w drużynie dostaje swoją 
mapę. 
W sytuacji kiedy każda osoba w drużynie chce posiadać własnego chipa oraz 
dostać wydruk po biegu koszt wpisowego wzrasta zgodnie z cennikiem 
wypożyczenia chipa czyli o 3zł za każdego dodatkowego chipa. 
MIX - W kategorii tej obowiązują takie same zasady jak w Open z taką różnicą, że 
trasa ta jest trudniejsza oraz dłuższa (mniej więcej na poziomie kategorii C). 
 
Ostatnia litera kategorii (nie dotyczy OPEN i MIX) oznacza płeć Zawodnika: 
K  Kobiety, M - mężczyźni 
 
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. 
 

12.05.2018 (sobota) – sztafety (dwóch zawodników po dwie zmiany) 

Dzieci (do 14 lat) 

Kobiety 

Mężczyźni 

MIX 

Każda sztafeta musi składać się z dwóch zawodników. 
W kategorii Dzieci konfiguracja dowolna, 
Mix składa się z kobiety i mężczyzny 
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NAGRODY 

 
Dyplomy, medale i upominki dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej 
oraz kategorii w sztafetach. 
 

OPŁATA STARTOWA 

 
BIEG INDYWIDUALNY 

piątek sobota niedziela 

15 PLN 15 PLN 15 PLN 

 
BIEG SZTAFETOWY 
Sztafeta – 40 PLN 
 

Rezygnacja z udziału -50% wpisowego 
Wypożyczenie chipa Sport Ident Air+ - 10 zł za wszystkie biegi. 
Zgubienie chipa organizatora - 250 zł. 
    
Opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto organizatora: 

Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin 

IBAN 13 1950 0001 2006 2172 4628 0001 

SWIFT IEEAPLPA 

IDEA Centrala 

 
ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia przez formularz elektroniczny dostępny na stronie BNO.SZCZECIN.PL do 7 
maja 2018 r. 

 

PARKING 

 

Każdego dnia okolicy Centrum Zawodów – opłata zgodnie z regulaminem Strefy Płatnego 
Parkowania w Szczecinie. 
W piątek od godziny 17:00 do poniedziałku 8:00 bezpłatnie. 
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MAPY i TEREN 

 

piątek bieg indywidualny – „Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa” - skala 1:4000, 
e=2m, aktualizacja maj 2018, autor Krystian Petersburski, format A4 
 
Zwarta zabudowa miasta z parkiem. Teren zabudowany płaski natomiast w parku 
występuje przewyższenie. Teren osiedla z otwartym ruchem samochodowym. 

 
 

sobota bieg indywidualny – „Jagiellońska” – skala 1:4 000, e=2m, aktualizacja kwiecień 
2018, autor Krzysztof Polec, Bartłomiej Mazan format A4 
 
Zwarta zabudowa centrum miasta z parkiem. Teren parku płaski. Teren osiedla z 
przewyższeniem oraz otwartym ruchem samochodowym. 
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niedziela bieg indywidualny – „Stargard Centrum” (2017-103-2478-ZPM) – skala 1:4 000, 
e=2m, aktualizacja wrzesień/listopad 2017, autor: Bartłomiej Mazan, Hubert Świerczyński, 
format A3 
 
Zwarta zabudowa centrum miasta z parkiem. Teren osiedla płaski natomiast w parku 
występuje przewyższenie. Teren osiedla z otwartym ruchem samochodowym. 

 
 

sobota Sztafety – „Park Wojciecha”, skala 1:4 000, e=2m, aktualizacja kwiecień, autor 
Aleksandra Mazan, format A4 
 
Zwarta zabudowa centrum miasta z parkiem. Teren płaski z otwartym ruchem 
samochodowym. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

 
11.05.2018 (piątek)  
17:00 – Otwarcie Biura Zawodów 
19:00 – Start – bieg indywidualny 
 
12.05.2018 (sobota) 

9:00 – Otwarcie Biura Zawodów 
10:00 – Start – bieg sztafetowy 
13:00 – zakończenie biegu sztafetowego 
18:00 – Otwarcie Biura Zawodów – bieg indywidualny 
19:00 – Start – bieg indywidualny 
 
13.05.2018 (niedziela)  
8:00 – Otwarcie Biura Zawodów 
10:00 – Start – Urban City Race w ramach Poznaj Stargard - Biegaj z Mapą 
13:00 – zakończenie Sprint Test Race 
 
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 

Organizator zapewni noclegi w warunkach turystycznych z piątku na sobotę oraz z soboty 
na niedzielę w szkole w salach lekcyjnych oraz na sali gimnastycznej w cenie 15zł 
osobonocleg. 
Istnieje również możliwość zamówienia obiadów w sobotę i niedzielę w cenie 15zł (zupa + 
2 danie) Zapotrzebowanie na obiady prosimy składać do 7 maja br. 
Zapotrzebowanie na nocleg i obiady należy zgłosić na adres e-mail 
kontakt@bno.szczecin.pl 
 

 

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA 
 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi 
osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych 
w zgłoszeniu, 
Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz 
otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer 
telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), 
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na 
potrzeby organizowanych przez KOS BnO Szczecin imprez i rajdów jak również na ich 
gromadzenie w bazach danych KOS BnO Szczecin zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z 
późniejszymi zmianami), 
Organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w 
zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach 
promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, 
Internet, materiały graficzne). 
uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
 

KONTAKT 

 
Adres e-mail: kontakt@bno.szczecin.pl 
Strona internetowa: bno.szczecin.pl 
Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan tel. 668 009 601 
Sędzia Główny Zawodów: Hubert Świerczyński tel. 602 74 73 74 

 


