1. Organizator/ Organizer
KOS BnO Szczecin
ul. Somosierry 32c, Szczecin 71-181
2. Zespół organizacyjny / Organizing team:
- budowniczy trasy / Course setters - Aleksandra i Bartłomiej Mazan
- kartograf / map maker - Bartłomiej Mazan
3. Informacje ogólne / General Infotmation
Garden-O to wirtualne zawody w Orientacji Precyzyjnej w konkurencji TempO.
Wydarzenie odbędzie się 10 maja o godzinie 11:00 na działce w miejscowości Złocieniec.
Osobom, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w naszych zawodach w
powyższym terminie, umożliwimy start na tej samej trasie w formie PreO bez pomiaru
czasu. Trasa będzie dostępna 10 maja od godziny 15:00 do godziny 14:59 następnego
dnia.
Garden-O in Złocieniec is a virtual orienteering race in Trail Orienteering - TempO.
The event will be held in the garden in Złocieniec on Sunday, 10th May. The race will start
at 11:00 a.m.(CEST) We will allow people who cannot take part in our competition within
the above deadline to start on the same route in the form of PreO without measuring time.
The course will be available on 10th May from 3:00 p.m. to 11th May until 2:59 p.m.
(CEST)
4. Program / Programme:
9.05.2020
- 15:00 - zamknięcie formularza zgłoszeniowego/ 3:00 p.m. - closing of entry form
- 20:00 - opublikowanie listy startowej/ 8:00 p.m. - publication of start list
10.05.2020
- 10:00 - rozesłanie linków do etapu / 10:00 a.m. - sending a link to the competition
form via email
- 11:00 - aktywacja formularza zawodów / 11:00 a.m. - activation of the competition
form
- 12:00 - zamknięcie formularza zawodów / 12:00 a.m. - closing of the competition
form
1

- 14:30 - publikacja wyników TempO / 2:30 a.m - publication of the results TempO
- 15:00 - aktywacja formularza do zawodów w formie PreO bez pomiaru czasu dla
zawodników, którzy nie wystartowali w TempO/ 3:00 p.m. activation of the competition
form in the PreO form without timing measure for competitors who did not start in
TempO
11.05.2020
- 14:59 - ostateczne zamknięcie formularza/ 2:59 p.m. final closing of the competition
form
- 18:00 - publikacja wyników PreO/ 6:00 p.m. - publication of the results PreO
5. Zgłoszenia / Registration
Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz na stronie do 9 maja godz. 15:00.
Zgłoszenie uważa się za ważne po uiszczeniu opłaty startowej.
https://forms.gle/vHUBFQy9KJydemvJ6
To register, fill out the following form until 9th May at 3:00 p.m.
The entry is considered valid after paying the entry fee.
https://forms.gle/vHUBFQy9KJydemvJ6
6. Trasa / Course
- format TempO / TempO format;
- 1 etap / 1 stages;
- 7 stacji z 5 pytaniami + 8 stacja niespodzianka / 7 stations with each 5 task + 8th
station suprise;
- każde pytanie zawiera / ech task consist of:
•

zdjęcie terenu z 6 punktami / photo of the terrain with 6 flags;

•

wycinek mapy z punktem wraz z opisem punktu i wskazaniem kierunku północy
/ map of the area with a circle indicating the control, with control description
and an arrow indicating north.

- odpowiedzi / answers:
•

poprzez formularz Google / through the Google form;

•

możliwe odpowiedzi: A,B,C,D,E,F albo Z / answer options: A,B,C,D,E,F or Z

- uwagi / comments
•

z uwagi na dużą skalę mapy 1:250 na niektórych punktach na mapie nie będzie
widoczne miejsce z którego obserwujemy punkty (miejsce z którego robione
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było zdjęcie) / due to the scale 1:250, the view point is not always in the map,
although I did not use this (on purpose) to induce mistakes
•

lampiony o rozmiarze 15x15 na tyczkach 0,9m za wyjątkiem 8 stacji/ flags in
size 15x15 on sticks 0,9m high except 8. stadion

7. Teren / Terrain
Teren działki rekreacyjnej z dużą ilością drzewek owocowych, małym polem uprawnym
z sadzonkami, tj. groszek czy pietruszka / Recreation garden area with a lot of fruit
trees, a small arable field with seedlings, i.e. peas or parsley.
8. Mapa / Maps
Mapa "U Burzy na działce" w skali 1:250 / Maps "U Burzy na działce", scale 1:250
symbol specjalny - czarne kółko - duża doniczka / special symbol - black circle - big
flower pot
9. Klasyfikacja / Clasification
Według czasu całkowitego plus 30 sekund za każdy błąd / Total time plus 30 second
penalty for each incorrect answer.
Osobna klasyfikacja dla zawodników startujących na trasie w formie PreO / Separate
classification for competitors starting in form of PreO
10. Kontakt / Contact
Bartłomiej Mazan - https://www.facebook.com/profile.php?id=100001719171449
or email: barmaz5@vp.pl
11. Opłata startowa / Start fee
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nasze stowarzyszenie znalazło się w
ciężkiej sytuacji finansowej. Prosimy o wpłacenie w ramach opłaty startowej
symbolicznej kwoty 10 zł na cele statutowe klubu.
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
numer konta: 13 1950 0001 2006 2172 4628 0001
W uzasadnionych przypadkach można użyć platformy PayPal
PayPal https://paypal.me/kosbnoszczecin?locale.x=pl_PL

3

W tytule przelewu prosimy o wpisanie Garden-O + imię i nazwisko zawodnika.
Darmowy udział w zawodach - zawodnicy KOS BnO Szczecin oraz UKS Traper
Złocieniec
Due to the epidemiological situation, our association found itself in a diﬃcult financial
situation. Please pay a symbolic amount of 10 PLN as part of the entry fee for the
club's statutory purposes.
PayPal https://paypal.me/kosbnoszczecin?locale.x=pl_PL
or via Bank
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
IBAN PL13 1950 0001 2006 2172 4628 0001
SWIFT IEEAPLPA

12. VII Bukowa Cup
Zapraszamy w sierpniu na nasze flagowe zawody Bukowa Cup 7 w terminie
14-16.08.2020r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://bno.szczecin.pl/bukowa-cup-vii/
We invite you to our international competition Bukowa Cup 7 which will take place in
14-16th August 2020 in Szczecin (Poland)
More info will be soon on websites:
http://bno.szczecin.pl/bukowa-cup-vii/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6640
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