
ORGANIZATOR: Sekcja Biegu na Orientację WKS “Śląsk” Wrocław  

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 
Kierownicy zawodów – Mayasov Kostyantyn, Wojciech Dwojak.
Budowniczowie tras – Wojciech Dwojak, Wojciech Kowalski, Mayasov Kostyantyn, Kalikst 
Sobczyński

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

PROGRAM  ZAWODÓW:
26.11.2009 – mapa “Kilimandżaro”.
10.12.2009 – Park Szczytnicki.
07.01.2010 – mapa “Śnieżka” (małe “Kilimandżaro”).
18.02.2010 – park Grabiszyński.
04.03.2010 – osiedle Zacisze.
Tydzień przed zawodami na stronie zostanie umieszczony biuletyn odnośnie zbliżającego 
się etapu.

R E G U L A M I N
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ZGŁOSZENIA:
Proszę przesyłać na adres mayasov-k@bno.pl
Termin zgłoszeń upływa we wtorek o godzinie 20:00 (zawody rozgrywane są w czwartek). 
W  ZGŁOSZENIACH NALEŻY PODAĆ:
1. IMIĘ I NAZWISKO
2. ROK URODZENIA
3. NUMER CHIPA, EWENTUALNIE CHĘĆ WYPOŻYCZENIA
4. TRASĘ W KTÓREJ SIĘ STARTUJE 

LISTA STARTOWA
Lista startowa będzie dostępna na stronie internetowej w środe, dzień przed zawodami

TRASY: A, B, C 
A - ELITA
B - TRUDNA
C - NAJŁATWIEJSZA
Zawodnicy każdej kategorii wiekowej 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.  

KATEGORIE WIEKOWE (obowiązywać będą tylko na ostatnim, handicapowym etapie): 
Na ostatnim etapie – Handicapie – będą cztery trasy odpowiadające poszczególnym kat-
egoriom wiekowym.
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K/M  Juniorzy (urodzeni 1994 i młodsi), K/M  Seniorzy (urodzeni 1993 i starsi), OPEN. W 
kategorii OPEN osoby biegają poza konkursem i mogą wystartować w parach.
   
WYNIKI KOŃCOWE:
Będą podliczone według kolejności przybiegnięcia na Handicupie. Lista startowa na 
Handicup będzie stworzona na podstawie trzech najlepszych wyników spośród czterech 
etapów. Wyznaczenie minut startowych będzie odbywać się według schematu: 1 punkt = 
5 sekund straty. Punkty będą podliczone według tabeli punktowej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
A 0 3 6 8 10 12 13 14 15 16 ...
B 10 13 16 18 20 22 23 24 25 26 ...
C 20 23 26 28 30 32 33 34 35 36 ...

PRZYKŁAD: strata 10 punktów równa się 50 s straty na liście startowej.
Po każdym etapie do wglądu będą łączne wyniki całego cyklu, na sronie www.bno.pl

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

OPŁATA STARTOWA:
1 etap – 5 zł/osoba. Płatne w centrum zawodów przed biegiem.

MIEJSCE
TRASA 
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UWAGI:
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Zawody mają charakter nieoficjalny, nie są umieszczone w kalendarzu PZOS i nie jest w 
nich liczony ranking.
- Istnieje możliwość uzyskania rachunku za opłatę startową, osoby zainteresowane po-
winny zgłosić to w trakcie uiszczania opłaty startowej. Rachunek zostanie dostarczony w 
trakcie następnego etapu, ewentualnie zostanie wysłany pocztą.

OSOBY NIEKLASYFIKOWANE:
- Zawodnik, który w jednym z etapów zostanie ukarany NKL za błąd na nie więcej niż 
jednym punkcie (ominięcie punktu, podbicie nieprawidłowego punktu) do punktów jakie 
dostałby za uzyskane miejsce, doliczane są 50 punktów karnych.
- Zawodnik, który w jednym z etapów popełni błąd na więcej niż jeden punkt (ominięcie 
kilku punktów, podbicie kilku nieprawidłowych punktów) zostaje przesunięty na koniec 
listy wyników i otrzymuje liczbę punktów adekwatną do zajętego miejsca oraz zostaje 
ukarany 50 punktami karnymi.
- Zawodnicy, którzy chcą wystartować na ostatnim handicapowym etapie, a nie startowali 
w co najmniej 3 etapach, mogą wystartować w starcie masowym specjalnie dla nich przy-
gotowanym, więcej szczegółów w biuletynie odnośnie V etapu.
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