WNOF 12
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Sekcja Biegu na Orientację WKS “Śląsk” Wrocław

2. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik Cyklu – Kalikst Sobczyński
Sędzia Główny – Kostyantyn Mayasov
Kierownicy poszczególny etapów – Wojciech Dwojak, Wojciech Kowalski, Kostyantyn
Mayasov, Kalikst Sobczyński, Remigiusz Widziewicz, Maciej Jasiński

4. FORMA ZAWODÓW:
Nocne sprinty – krótkie i techniczne trasy, rozgrywane w parkach Wrocławia po zachodzie
słońca.

5. PROGRAM ZAWODÓW:
data – miejsce – nazwa - kierownik
29.11.2011 – Park W. Andersa – Start Masowy – Wojciech Kowalski
20.12.2011 – Pergola – Mikro-O – Kostyantyn Mayasov
10.01.2012 – Teren AWF – Knockout sprint – Wojciech Dwojak
14.02.2012 – Park Staszica – Wejście-Wyjście – Remigiusz Widziewicz, Maciej Jasiński
06.03.2012 – Grobla Bartoszowicka –Handicap - Kalikst Sobczyński
10 dni przed zawodami na stronie zostanie umieszczony biuletyn odnośnie zbliżającego
się etapu.

6. ANKIETA:
Do wszystkich osób, które wzięły udział w jednym z etapów, wysłana będzie drogą
mailową ankieta. Ankieta ma na celu poprawę jakości zawodów, a jej wypełnienie jest dobrowolne.

7. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz znajdujący się na stronie www.bno.pl lub emailem. Termin darmowych zgłoszeń przez formularz upływa w niedzielę o godzinie 18:00,
po tym terminie formularz zostanie zamknięty (zawody rozgrywane są we wtorki).
Zgłoszenia droga mailową, zarówno przed jak i po zamknięciu formularza, są płatne wg.
tabeli poniżej:
ZGŁOSZENIA

przez formularz* na
www.bno.pl

przez e-mail**

do niedzieli (godz. 18) przed
zawodami

bez opłat

5 zł

po niedzieli (godz. 18)

formularz zamknięty

10 zł

Wypożyczenie chipa SI - 5 zł
Płatności przyjmnowane w biurze zawodów przed biegiem
* zgłoszenia się przez FORMULARZ zgłoszeniowy:
1. Zarejestruj się na stronie www.bno.pl, w zakładce MOJE bno.pl (baner w lewej kolumnie,
na górze)
2. Zaloguj się
3. Z zakładki MOJE bno.pl>Moje zawody, wybierz zawody na które chcesz się zgłosić
4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
5. Wyślij zgłoszenie, na potwierdzenie zgłoszenia dostaniesz maila.
** zgłoszenia na e-mail: mayasov-k@bno.pl podając:
1. Imię i Nazwisko
2. Rok urodzenia
3. Numer chipa lub chęć wypożyczenia
4. Trasę w której startuje (A, B, C lub D)
UWAGA: Na zawody nie będą drukowane dodatkowe mapy, dlatego osoby, które nie
dokonały zgłoszenia mogą nie dostać mapy na starcie.
UWAGA: Osoby, które dokonały zgłoszenia, ale wiedzą, że nie przyjadą na zawody
prosimy o przesłanie informacji o tym na mayasov-k@bno.pl
UWAGA: W celu usprawnienia dokonywania zapisów w dniu zawodów w centrum
zawodów. Osoby, które chcą zmienić numer karty SI będą obsługiwane na końcu
kolejki. Prosimy więc o dokładne zastanowienie się przed podaniem numeru SI w
zgłoszeniu.

8. LISTA STARTOWA:
Lista startowa będzie dostępna na stronie internetowej w poniedziałek, dzień przed zawodami

9. TRASY:
A - ELITA
B - TRUDNA
C – ŁATWA
D - REKREACYJNA, BEZ ZGŁOSZEŃ, BEZ WYNIKÓW (0,2-0,5 km)

Zawodnicy mogą wybierać dowolną trasę na każdym etapie.
Za miejsca w każdym etapie przyznawane są punkty, które po podliczeniu stworzą listę
startową na ostatni etap. /więcej szczegółów poniżej/
Trasy różnią się długością i trudnością.
Zawodnicy startujący na trasie D (rekreacyjna) biegają poza konkursem. Można
wystartować z kolegami lub rodziną w dowolnym momencie.

10. WYNIKI:
Do 24h po każdym etapie wyniki znajdą się na stronie www.bno.pl
Po każdym etapie do wglądu będą rownież łączne wyniki całego cyklu.

11. WYNIKI KOŃCOWE:
Będą podliczone według kolejności przybiegnięcia na Handicapie. Lista startowa na
Handicap będzie stworzona na podstawie trzech najlepszych wyników spośród czterech
etapów. Wyznaczenie minut startowych będzie odbywać się według schematu: 1 punkt =
3 sekund przewagi. Punkty będą podliczone według tabeli punktowej:
miejsce
trasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

A

50

46

43

41

40

39

38

37
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35

…

B

40

36
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25

…

C

30

26

23
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20
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16

15

…

PRZYKŁAD: przewaga 10 punktów równa się 30 s przewagi na liście startowej ostatniego
etapu.

12. POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent.
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.
Zgubienie chipa organizatora -120 zł.

13. OSOBY NIEKLASYFIKOWANE:
Zawodnikowi, który zrobi NKL na jednym z etapów zostanie przypisane 0 punktów.
Zawodnicy, którzy chcą wystartować na ostatnim handicapowym etapie, a nie startowali
w co najmniej 3 etapach, mogą wystartować w starcie masowym specjalnie dla nich przygotowanym, więcej szczegółów w biuletynie odnośnie V etapu.

14. UWAGI:
- Istnieje możliwość uzyskania rachunku za opłatę startową, osoby zainteresowane powinny zgłosić to w trakcie uiszczania opłaty startowej. Rachunek zostanie dostarczony w
trakcie następ nego etapu, ewentualnie zostanie wysłany pocztą.
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska

15. PARTNERZY:

