
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR

Sekcja Biegu na Orientację WKS “Śląsk” Wrocław

2. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

3. FORMA ZAWODÓW

4. PROGRAM  ZAWODÓW 

Kierownik Cyklu –    Kalikst Sobczyński
Sędzia Główny –    Kostiantyn Majasow
Kierownicy poszczególnych etapów – Wojciech Dwojak, Wojciech Kowalski, Kostiantyn Maja-
sow, Kalikst Sobczyński, Remigiusz Widziewicz

Dzienny bieg na orientację w parkach i lasach Wrocławia. Trasy sprinterskie lub skrócony 
średni dystans. Poszczególne etapy będą rozgrywane według różnych sposobów (np. 
start masowy, Micro-O, itp) szczegóły odnośnie sposobu rozegranie będą podane w 
biuletynie dotyczącym danego etapu. 

data – miejsce – kierownik 
Etap 1: 17.04.2012 – Lasek Strachociński – Wojciech Kowalski 
Etap 2: 15.05.2012 – Lasek Rędziński – Kostiantyn Majasow  
Etap 3: 11.09.2012 – Lasek Osobowicki – Kalikst Sobczyński, Remigiusz Widziewicz 
Etap 4: 02.10.2012 – Partynice – Wojciech Dwojak

5. TRASY

A
B
C
D

Trasa Opis

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



POLECAMY

ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ
MOJE bno.pl na www.bno.pl

ZGŁOSZENIA PRZEZ E-MAIL
mayasov-k@bno.pl

Zgłoszenia przyjmu-
jemy przez formularz 
znajdujący się na stronie 
www.bno.pl  lub e-
mailem.
Termin zgłoszeń przez 
formularz upływa w 
niedzielę o godzinie 18:00, 
po tym terminie formu-
larz zostanie zamknięty, 
potem możliwe dogłasza-
nie się przez e-maila.

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 za-
wody, wybierz zawody na które chcesz 
się zgłosić oraz trasę.
4. Zgłoszenie zostanie wysłane.

W treści maila prosimy podać:  
1. Imię i Nazwisko
2. Rok urodzenia
3. Numer chipa lub chęć wypożyczenia
4. Trasę na której startuje (A, B, C lub D)

do niedzieli (godz. 18) 
przed zawodami 5 zł 10 zł

po niedzieli (godz. 18) formularz zamknięty 15 zł

7. LISTA STARTOWA
Lista startowa będzie dostępna na stronie internetowej w poniedziałek, dzień przed zawoda-
mi 

6. ZGŁOSZENIA

Wypożyczenie chipa SI 2 zł

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.

8. 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.

9. WYNIKI KOŃCOWE
Wyniki końcowe będą podliczone według punktów przyznawanych za wyniki osiągnięta na 
poszczególnych etapach. Wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej punktów.

Punktacja za jeden etap:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

A 50 46 43 41 40 39 38 37 36 35 …

B 40 36 33 31 30 29 28 27 26 25 …

C 30 26 23 21 20 19 18 17 16 15 …

trasa
miejsce



10. POTWIERDZANIE PK

12. UWAGI

W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent. 
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent. 
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.
Istnieje możliwość wypożyczenia karty SportIdent

- 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

11. 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.

Klasyfikacja prowadzona jest w następujących kartegoriach:
- K/M  Juniorzy (urodzeni 1996 i młodsi), 
- K/M  Seniorzy (urodzeni 1995 i starsi), 
- K/M  Weterani (urodzeni 1967 i starsi), 

13. PARTNERZY


