BIULETYN nr 1

SMOŁDZĘCINO – POŁCZYN ZDRÓJ
5-7.04.2019

TEST RACE
SMOŁDZĘCINO - POŁCZYN ZDRÓJ, 5-7.04.2019
ORGANIZATOR
Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
Ul. Somosierry 32c
71-181 Szczecin
WSPÓŁORGANIZATORZY
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
UKS Traper Złocieniec
Urząd Miasta i Gminy Złocieniec
Urząd Miejski w Połczynie Zdroju
Gospodarstwo Agroturystyczne "Mała Wenecja"
Nadleśnictwo Połczyn Zdrój
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan
Sędzia Główny Zawodów: Hubert Świerczyński
Kartografowie: Jacek Morawski i Wojciech Dwojak
Obsługa SportIdent: Marek Sobiegraj i Joanna Kotkowiak,
Budowniczy Tras: Bartłomiej Mazan,
Sędziowie startu: Hubert Kula, Artur Haptar, Artur Dobiecki, Krzysztof Polec
RANGA I FORMA ZAWODÓW
Zawody indywidualne, klasyfikacja łączna po czterech etapach.
TERMIN I MIEJSCE
5.04.2019 (piątek - noc) – Smołdzęcino Północ, Lipno GPS 53.701539, 16.097250
6.04.2019 (sobota - rano) – Smołdzęcino Wschód, Śmidzięcino GPS 53.676792, 16.126495
6.04.2019 (sobota - noc) – Międzyborze, Gaworkowo GPS 53.734443, 16.102409
7.04.2019 (niedziela - rano) – Smołdzęcino Południe, Kania Górka GPS 53.666482,
16.122030
Uwaga !!! Miejsca CZ mogą ulec zmianie. Dokładne lokalizacje zostaną podane w
komunikacie technicznym.
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POTWIERDZANIE PK
W zawodach zastosowany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów
kontrolnych SportIdent Air+
KATEGORIE WIEKOWE
5-7.04.2019 (piątek-niedziela) biegi indywidualne
A0K, A0M – do 12 lat włącznie
AK, AM – do 16 lat włącznie
BK, BM – do 35 lat włącznie
CK, CM – do 46 lat włącznie
DK, DM – powyżej 46 lat
OPEN - Trasa OPEN jest skierowana głównie do osób początkujących, które swoje
pierwsze kroki w świecie orientacji wolą stawiać w towarzystwie, czy to przyjaciół,
rodzeństwa, kogoś bardziej doświadczonego.
Podsumowując trasa OPEN jest otwarta na wszelkie kombinacje bez względu na
wiek, płeć, umiejętności. Jedynym ograniczeniem jest limit maksymalnie 5 osób w
jednej drużynie. Każdej osobie w drużynie przypisany jest jeden chip, a co ważne
zawodnik w drużynie dostaje swoją mapę oraz wydruk. W związku z czym prosimy,
aby każda osoba była osobno zgłoszona, w formularzu zgłoszeniowym w rubryce
miasto/klub należy wpisać wspólną nazwę drużyny. Opłatę startowa należy uiścić
za każdą osobę.
MIX - W kategorii tej obowiązują takie same zasady jak w Open z taką różnicą, że
trasa ta jest trudniejsza oraz dłuższa (mniej więcej na poziomie kategorii C).
Ostatnia litera kategorii (nie dotyczy OPEN i MIX) oznacza płeć Zawodnika:
K Kobiety, M - mężczyźni
Można startować w innej kategorii, wg. poniższych zasad:
• zawodnicy startujący nominalnie w kategorii A0, mogą startować
kategorii A lub B,
• zawodnicy startujący nominalnie w kategorii A, mogą startować
kategorii B,
• zawodnicy startujący nominalnie w kategorii C, mogą startować
kategorii B,
• zawodnicy startujący nominalnie w kategorii D, mogą startować
kategorii B lub C.
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NAGRODY
Dyplomy, medale i upominki dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.
OPŁATA STARTOWA
BIEG INDYWIDUALNY
kategorie

piątek
nocny

sobota
średni

sobota
nocny

niedziela
średni

A0,AM
OPEN
MIX

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

pozostałe

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

Rezygnacja z udziału -50% wpisowego
Wypożyczenie chipa Sport Ident Air+ - 15 zł za wszystkie biegi.
Zgubienie chipa organizatora - 300 zł.
Opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto organizatora:
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
IBAN 13 1950 0001 2006 2172 4628 0001
SWIFT IEEAPLPA
IDEA Centrala
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przez formularz elektroniczny dostępny na stronie BNO.SZCZECIN.PL do
31 marca 2019 r.
PARKING
Informacje na temat parkingów zostaną podane w komunikacie technicznym.
MAPY i TEREN
piątek bieg nocny – „Smołdzęcino Północ” - skala 1:10 000, e=2,5m, aktualizacja marzec sierpień 2018, autor Jacek Morawski i Wojciech Dwojak, format A4
Teren z łagodną mikrorzeźbą, o przewyższeniach względnych dochodzących do 15-20m.
Las w przeważającej części liściasty, miejscami mieszany, o bardzo dobrej i ograniczonej
przebieżności. Występują liczne tereny podmokłe oraz okresowe bagna. Sieć dróg
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umiarkowanie rozwinięta. Las mocno użytkowany gospodarczo. W północnej części mapy
występują jary.

sobota dystans średni – „Smołdzęcino Wschód” - skala 1:10 000, e=2,5m, aktualizacja
marzec - sierpień 2018, autor Jacek Morawski i Wojciech Dwojak, format A4
Teren z łagodną mikrorzeźbą, o przewyższeniach względnych dochodzących do 10-15m.
Las w przeważającej części liściasty, miejscami mieszany, o bardzo dobrej i ograniczonej
przebieżności. Występują liczne tereny podmokłe oraz okresowe bagna. Sieć dróg
umiarkowanie rozwinięta. Las mocno użytkowany gospodarczo.

sobota bieg nocny – „Międzyborze” - skala 1:10 000, e=2,5m, aktualizacja marzec - marzec
2019, autor Jacek Morawski i Wojciech Dwojak, format A4
Teren pofałdowany, poprzecinany dolinami strumieni o stromych zboczach.
Przewyższenia względne do 15-20m. Las w przeważającej części liściasty, miejscami
mieszany, o bardzo dobrej i ograniczonej przebieżności. Występują liczne tereny
podmokłe oraz bogata sieć strumieni. Sieć dróg umiarkowanie rozwinięta. Las mocno
użytkowany gospodarczo
niedziela dystans średni – „Smołdzęcino Wschód” - skala 1:10 000, e=2,5m, aktualizacja
marzec - sierpień 2018, autor Jacek Morawski i Wojciech Dwojak, format A4
Teren z łagodną mikrorzeźbą, o przewyższeniach względnych dochodzących do 10-15m.
Las w przeważającej części liściasty, miejscami mieszany, o bardzo dobrej i ograniczonej
przebieżności. Występują liczne tereny podmokłe oraz okresowe bagna. Sieć dróg
umiarkowanie rozwinięta. Las mocno użytkowany gospodarczo.
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PROGRAM ZAWODÓW
5.04.2019 (piątek)
19:30 – Otwarcie Biura Zawodów
21:00 – Start – bieg nocny - start masowy
6.04.2019 (sobota)
9:00 – Otwarcie Biura Zawodów
10:00 – Start – bieg średniodystansowy
19:00 – Otwarcie Biura Zawodów – bieg indywidualny
20:00 – Start – bieg nocny - start masowy
7.04.2019 (niedziela)
8:30 – Otwarcie Biura Zawodów
9:30 – Start – bieg średniodystansowy
11:30 – zakończenie Sprint Test Race

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu i wyżywieniu.
Gorąco polecamy noclegi w Agroturystyce "Mała Wenecja" w której będzie mieścić się
Biuro Zawodów. W Małej Wenecji można zamówić pełne wyżywienie lub tylko obiady.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Ilość miejsc noclegowych ograniczona.
Osoby, które będą mieszkać w innym miejscu mogą skorzystać tylko z wyżywienia.
http://www.mala-wenecja.pl/
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EKSTRA EVENT W CHOSZCZNIE !!!
W sobotę i niedzielę po biegach średnich w imieniu Klubu Aktywne Choszczno
zapraszamy na dwa dodatkowe biegi (średni i sprinterski) Bieg średni odbędzie się w
ramach 4 Rundy Mistrzostw Pomorza i Kujaw w BnO. Godziny startów będą dopasowane
w taki sposób aby móc wystartować we wszystkich biegach. Łącznie w ciągu trzech dni
będzie okazja do udziału w 6 biegach z mapą. Szczegóły zawodów ukażą się na stronach:
http://www.aktywnechoszczno.pl/
http://kpozos.pl/pl/mpik-2019,22485.html
DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi
osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych
w zgłoszeniu,
Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny
oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój
numer telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na
potrzeby organizowanych przez KOS BnO Szczecin imprez i rajdów jak również na ich
gromadzenie w bazach danych KOS BnO Szczecin zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
z późniejszymi zmianami),
Organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział
w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach
promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja,
Internet, materiały graficzne).
uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
KONTAKT
Adres e-mail: kontakt@bno.szczecin.pl
Strona internetowa: bno.szczecin.pl
Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan tel. 668 009 601
Sędzia Główny Zawodów: Hubert Świerczyński tel. 602 74 73 74
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