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BIULETYN

1. CENTRUM ZAWODÓW

2. TERMIN
20 lutego 2019
Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 17:30 – 18:40

Netto Arena
Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Arena Cafe.
Rekomendowany parking dla Uczestników wskazano na mapie.
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3. START i META
Minuta „00” godzina 19:00
Start i meta w budynku.

4. TEREN ZAWODÓW
Budynek Netto Arena

- zawodnicy w każdej kategorii startują
w odstępach co 1 minutę. Lista startowa ukaże się 24 godziny
przed startem na stronie Limit czasu = 60 min.

Bieg interwałowy

bno.szczecin.pl.

5. FORMA ZAWODÓW

6. MAPA

Netto Arena
Autor: H. Świerczyński
Aktualizacja: styczeń 2019

7. TRASY

-trasa ta 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 ta jest otwarta na wszelkie kombinacje
bez względu na wiek, płeć, umiejętności.

- do 16 roku życia

- trasa dłuższa, trudna, dla osób które
brały już udział w Biegu na Orientację

- trasa krótsza, łatwa dla osób, które
samodzielnie chcą stawiać pierwsze kroki w Biegu na Orientację.

Dla grup

Dla dzieci

Dla profesjonalistów

Dla początkujących

8. WYNIKI

O godzinie 20:45 przewidziane jest oficjalne zakończenie
zawodów (godzina może ulec zmianie).

Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują dyplomy.

Inne nagrody - prowadzimy negocjacje :)



Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy

na stronie Organizatora

http://bno.szczecin.pl/charytatywny-bieg-dla-ani-20-02-2019-r/

do 15 lutego 2019 r. do godz. 24:00.

Wszelkie zmiany prosimy przesyłać na adres e-mail

kontakt@bno.szczecin.pl.

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

PŁATNOŚĆ:
Na miejscu do puszki podczas odbioru pakietu startowego
Wszystkie pieniądze zebrane do puszki  z wpisowego i
licytacji zostaną przekazane dla Fundacji Złotowianka.

10. 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.

11. PARTNERZY
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