WNOF 15
WROCŁAW NIGHT
O-FIGHT

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR

Sekcja Biegu na Orientację WKS “Śląsk” Wrocław
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

2. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW

Kierownik Cyklu: Adrian Kopczyński
Sędzia Główny: Kostiantyn Majasow
Promocja: Agata Majasow, Agnieszka Stachurska, Iga Karbowiak
Finanse: Remigiusz Widziewicz
Obsługa SI: Kostiantyn Majasow
Start: Arleta Sosenko, Marta Becmer, Artur Mądry, Agnieszka Mądra
Kierownicy etapów – S. Sosenko, W. Dwojak, A. Kopczyński, K. Majasow, K. Sobczyński
Kartografowie: Adrian Kopczyński, Wojciech Dwojak, Kostiantyn Majasow, Szymon Sosenko

3. FORMA ZAWODÓW

Cykl nocnych zawodów w biegu na orientację rozgrywanych na terenie Wrocławia. Trasy o
charakterystyce sprinterskiej.

4. PROGRAM ZAWODÓW
Data

Miejsce

Forma

Kierownik etapu

Termin zgłoszeń

25.11.2014
16.12.2014
13.01.2015
17.02.2015
17.03.2015

Śródmieście
Park Południowy
Kozanów
Hala Stulecia
Zalesie

Start interwałowy
Start interwałowy
Start interwałowy
Start interwałowy
Start pościgowy

Szymon Sosenko
Kalikst Sobczyński
Kostiantyn Majasow
Wojciech Dwojak
Adrian Kopczyński

23.11.2014
14.12.2014
11.01.2015
15.02.2015
15.03.2015

7 dni przed zawodami na stronie zostanie umieszczony biuletyn odnośnie zbliżającego się etapu.

5. TRASY

Trasa Opis

A
B
C
D
MIX

Elita

- najdłuższa i najtrudniejsza trasa - dla wyczynowców

Trudna

- dla wprawionych w boju, ale wciąż na początku drogi

Łatwa

- dla początkujących, to może być Twoja pierwsza trasa

Rekreacyjna - dla dzieci, rodziców z dziećmi, w sam raz na spacer z mapą
Średnia

- dla drużyn do 5 osób, którzy w nocnych zmaganiach poczują
się pewniej w grupie

Zawodnicy mogą wybierać dowolną trasę na każdym etapie.
Trasy różnią się długością i trudnością.
Zawodnicy startujący na trasie D (rekreacyjna) biegają poza konkursem. Można wystartować
z kolegami lub rodziną w dowolnym momencie.
Na trasie D nie obowiązują zgłoszenia, mapy będą do pobrania w Biurze Zawodów i na starcie
i są darmowe.
Na trasie MIX mogą startową 2-5 osób, na tej trasie obowiązuje jedna opłata startowa za całą
drużynę, drużyna dostaje jedną kartę SI, ale każdy zawodnik dostaje mapę.

6. ZGŁOSZENIA
ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Termin zgłoszeń przez formularz upływa w niedzielę
przed etapem, o godzinie
24:00, po tym terminie formularz zostanie zamknięty,
potem możliwe zgłaszanie się przez e-maila.

1. Wejdź na stronę http://bno.pl/index.
php/nasze-zawody/wnof
2. Wybierz formularz zgłoszeniowy
adekwatny do etapu.
3. Wypełnij dane i prześlij.
4. Swoje zgłoszenie będziesz mógł
sprawdzić na liście zgłoszonych

do niedzieli (godz. 24)
przed zawodami

10 zł

ZGŁOSZENIA PRZEZ E-MAIL
bno.wroclaw@gmail.com
W treści maila prosimy podać:
1. Imię i Nazwisko
2. Klub
3. Rok urodzenia
4. Numer chipa lub chęć wypożyczenia
5. Trasę na której startuje (A, B lub C)

12 zł

Y

M

A
EC

OL

P

po niedzieli

15 zł

formularz zamknięty

2 zł

Wypożyczenie chipa SI
Opłata za zgubienie chipa SI organizatora wynosi 150 zł.

7. PŁATNOŚĆ
Lp

OPCJA

1

PŁATNOŚĆ W BIURZE ZAWODÓW
dotychczasowy sposób płatności

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

2

87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
50-529 Wrocław; ul. Borowska 1-3

w tytule prosimy podać imię i nazwisko, klub, trasę.
Termin płatności: na dzień przed zawodami do 24:00

KORZYŚCI
+ płatność w dniu zawodów, na miejscu,

+ możliwość przybycia do Centrum Zawodów w dowolnie wybranym momencie,
+ możliwość odebrania chipa SI, po godzinach pracy
biura (w miejscu sczytania chipa SI),
Y
M
+ brak konieczności stania w kolejce do biura,
A
C
LE

PO

UWAGA: Osoby, które dokonały zgłoszenia, ale wiedzą, że nie przyjadą na zawody prosimy o przesłanie informacji o tym na bno.wroclaw@gmail.com

8. LISTA STARTOWA

Lista startowa będzie dostępna na stronie internetowej w poniedziałek, dzień przed zawodami od godz. 18.

9. WYNIKI

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

10. WYNIKI KOŃCOWE
Wyniki końcowe będą ustanowione według kolejności przybiegnięcia na biegu pościgowym.
Lista startowa na ostatni etap 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

A
B
C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

50

46

43

41

40

39

38

37

36

35

…

40

36

33

31

30

29

28

27

26

25

…

30

26

23

21

20

19

18

17

16

15

…

Klasyfikacja prowadzona jest w następujących kartegoriach:
- K/M Juniorzy (urodzeni 1999 i młodsi),
- K/M Seniorzy (urodzeni 1998 i starsi),
- K/M Weterani (urodzeni 1970 i starsi),
Zawodnikowi, który nie będzie sklasyfikowany na jednym z etapów zostanie przypisane 0
punktów.
- na trasie D i MIX nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa. Ostatni etap będzie rozegrany w formie startu interwałowego.

11. POTWIERDZANIE PK
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent.
Osoby posiadające chipa SI, prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.
Zgubienie chipa SI organizatora -150 zł.

12. UCZESTNICTWO

Warunkiem udziału w Wrocław Night O-Fight 2015 jest:
- wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja
powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
- udział w biegach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw
i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
- złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

13. 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.

14. UWAGI

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów,
- Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska,
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
- O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów,
- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów
zamieszczonych na stronie www.bno.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych,
- Wrocław Night O-Fight 2015 jest imprezą niekomercyjną - wszystkie opłaty uczestników za
udział w zawodach mają na celu jedynie pokrycie kosztów organizacji zawodów.

