
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Runda Pucharu Polski TZ,TU 

II Runda Pucharu Polski Młodzieży (TJ,TM) 

II Runda Pucharu Starego Remola 
http://bno.szczecin.pl/ 
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1. Termin i miejsce imprezy – 22-24.03.2019 r. w Szczecinie 

Baza- Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie.  

ul. Jagiellońska 59, Szczecin 70-382, powiat Szczecin, gmina Szczecin 

 

2. Sponsorzy i finansowanie zawodów: 

● Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  

● PTTK Oddział Zachodniopomorski 

● Agencja Reklamowa Etcetera 

● Biernat Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja 

● Ekspert Zdrowia 

● …  

 

 

3. Organizator 

I. Organizatorem Głównym jest Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin 

 

II. PTTK Odział Zachodniopomorski 

 

II. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

 

III. Szkoła Podstawowa Nr 47 w Szczecinie 

 

IV. PSR Petarda Team Szczecin  

 



4. Cele imprezy 

● Rywalizacja w Pucharze Polski i Pucharze Polski Młodzieży 2019 

● Promocja Województwa Zachodniopomorskiego 

● Popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach 

● Poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Miasta Szczecin 

● Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej 

● Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej wśród uczestników 

● Podsumowanie rywalizacji w Pucharze Polski i Pucharze Polski Młodzieży za 2018r. 

 

5. Komitet Organizacyjny 

Kierownik Imprezy: Bartłomiej Mazan (PInO 647) 

Sędzia Główny i zastępca kierownika: Patrycja Brzuchalska (PInO 648) 

 

Budowniczowie tras:  

Jakub Żurawski (PInO 655) 

Artur Haptar (PInO 656) 

Bartłomiej Mazan (PInO 647) 

Patrycja Brzuchalska (PInO 648) 

Michał Kwiecień (PInO 649) 

 

Strona internetowa zawodów: 

Hubert Świerczyński 

 

 

6. Forma, etapy, kategorie 

 

● TZ (zaawansowani) – urodzeni w 1998  i wcześniej; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny; 

3*4 pkt. na OInO 

● TU (średniozaawansowani) – urodzeni w 1998  i wcześniej; 2 etapy dzienne i  

1 etap nocny; 3*4 pkt. na OInO 

● TJ – urodzeni w latach 1999-2002; wyniki w tej kategorii zostaną wyłonione spośród 

zespołów startujących w TU pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm rocznikowych 

obu uczestników.  

● TM – urodzeni w latach 2003-2005; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny; 3*4 pkt. na OInO 

● TD – urodzeni w latach 2006 i młodsi; 2 etapy dzienne i 1 etapy nocny; 3*3 pkt. na OInO 

W  kategoriach TZ i TU obowiązują zespoły 1-2 osobowe, w pozostałych 1-3 osobowe 



 

Imprezy dodatkowe: 

- Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w BnO (według osobnego biuletynu) 

- Bieg Przełajowy City Trail (według osobnego regulaminu ) 

 

7.  Świadczenia 

● Dwa noclegi na sali gimnastycznej (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)  

● Wyżywienie: Zapewniamy obiad w sobotę oraz prowiant na ognisko 

● Posiłek regeneracyjny pomiędzy etapami 

● Okolicznościową naklejkę z imprezy 

● Komplet materiałów startowych 

● Informator techniczny oraz protokół z zawodów 

● Dyplomy do 6 miejsca w każdej kategorii 

● Puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców  

● Przejazdy na etapy 

● Możliwość weryfikacji wszystkich stopni Odznaki InO 

● Inne dotychczas nieujawnione, a nad którymi prowadzimy prace 

 

8.  Zgłoszenia i wpisowe 

Zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://bno.szczecin.pl/ 

w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2019 r.  

 

 

 

 

 

Wpisowe należy wpłacić na konto: Idea Bank 

KOS BnO Szczecin ul. Somosierry 32c Szczecin 71-181 

 

 Numer konta:  

13 1950 0001 2006 2172 4628 0001 w tytule wpisać „Stary Remol 2019” 

Zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego oraz wysłaniu kopii dowodu 

wpłaty pocztą elektroniczną na adres barmaz5@vp.pl  

 

 

Tabela opłat TZ TU TM TD 

wpisowe promocyjne (do 3.03) 80 zł 80 zł 40 zł 40 zł 

wpisowe normalne (do 17.03) 95 zł 95 zł 50 zł 50 zł 

wpisowe zwiększone (od 18.03) 115 zł 115 zł 60 zł 60 zł 

https://citytrail.pl/aktualnosci/miasta/miasto/szczecin
http://bno.szczecin.pl/
mailto:barmaz5@vp.pl


W razie niedotrzymania terminu wpłaty w biurze zawodów będzie trzeba dopłacić różnice 

brakującą do wyższej stawki wpisowego. Będzie to rygorystycznie przestrzegane.  

   

9. Informacje dodatkowe 

 

Dojazd: Najlepiej pociągiem do stacji Szczecin Główny, a następnie po wyjściu z dworca 

udać się na przystanek tramwajowy linii nr 3 w stronę "Las Arkoński" należy wysiąść na 

przystanku "Plac Rodła" i przesiąść się do autobusu nr 86 którym dojedziemy pod samą 

szkołę - przystanek "Jagiellońska Szpital" 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  

10. Ramowy plan zawodów 

 

22 marca (piątek) 

 

Od 18:00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy 

 

23 marca (sobota) 

 

8:00 – uroczyste rozpoczęcie imprezy, podsumowanie PP i PPM za 2018 rok 

9:45 – minuta „0” do etapu 1 

14:30 – obiad 

15:00 – Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w BnO dystans sprinterski 

20:00 – minuta „0” 3 etapu oraz po etapie dla chętnych udział w Mistrzostwach 

Województwa w nocnym BnO 

 

24 marca (niedziela) 

 

Do 1:00 powroty z etapów nocnych 

6:30 – możliwość udziału we Mszy św. w kościele pw. św. Jana Bosko (650 m. od bazy) 

msze św. również o 8:00, 9:15 i 10:30 

8:00 – uroczyste zakończenie  

od 9:50- 11:00 możliwość udziału w biegu przełajowym w ramach cyklu City Trail, biegi 

dzieci i młodzieży od 9:30, bieg główny na dystansie 5km o godzinie 11:00 

12:30 - Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w BnO (dystans średni)  

3 runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw w BnO 

Do 10:00 – opuszczanie bazy 



 

11. Postanowienia końcowe 

 

● Punktacja prowadzona będzie według regulaminu KInO ZG PTTK 

● Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 

● Uczestniczy ubezpieczają się we własnym zakresie 

● Organizator posiada ubezpieczenie OC 

● Uczestniczy niepełnoletni startują w imprezie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych 

● Uczestnicy startują w imprezie na własną odpowiedzialność 

● Za szkody wyrządzone uczestnikom podczas zawodów jak i wypadki organizator nie bierze 

odpowiedzialności 

● Za wszelkie zniszczenia na terenie bazy odpowiadają uczestnicy, pokrywają także koszty 

naprawy 

● Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych 

osobowych oraz publikacje zdjęć  

● Na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz palenia 

● Uczestnicy będący pod znacznym wpływem alkoholu i sprawiający problemy będą 

dyscyplinarnie wydaleni z bazy zawodów bez zwrotów kosztów 

● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

 

 

 

 

 

 


