6 najważniejszych zmian w przepisach
i regulaminach BnO na 2019 rok
I. Ranking – nowe, jasne i zrozumiałe zasady wyliczania punktów rankingowych.
1.
Celem Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników na przestrzeni całego sezonu
we wszystkich kategoriach wiekowych.
2.

Ranking jest liczony według poniższego wzoru:

Rankingowe punkty = (100% - %strata do zwycięzcy) * maksymalna liczba punktów do zdobycia
3.

Zawody CTZ otrzymują następujące maksymalne liczby punktów do zdobycia:

●
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów, Puchar Najmłodszych, Klubowe
Mistrzostwa Polski = 1300 punktów
●
pozostałe zawody CTZ = 1100 punktów
●
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików = 1000 punktów
4.

Zawody RTZ otrzymują następujące maksymalne liczby punktów do zdobycia:

●
Wojewódzkie Związki Orientacji Sportowej (WZOS) lub PZOS może nadać wyższe liczby
punktów do 3 zawodów na terenie danego WZOS (w miarę możliwości powinny to być zawody rangi
mistrzowskiej np. Mistrzostwa Województwa) = 800 punktów
●
pozostałe zawody na terenie danego WZOS (bez ograniczeń ilościowych) = 700 punktów
5.
Do Rankingu zaliczane są punkty zdobyte przez zawodników w biegach World Ranking Event
(WRE), rankingowych Centralnego Terminarza Zawodów (CTZ) i zaakceptowanych przez Polski Związek
Orientacji Sportowej (PZOS) biegach rankingowych Regionalnych Terminarzy Zawodów (RTZ).
6.

Zawodami rankingowymi nie mogą być:

●
biegi sztafetowe,
●
indywidualne ze startu masowego (z wyjątkiem zawodów typu „sztafeta indywidualna” – „one
man relay”, tj. z rozbiciem punktów zapewniających dla wszystkich zawodników różną kolejność
zaliczania punktów kontrolnych) lub pościgowego (handicapowego).
●
treningowe oraz z ograniczonym udziałem (z wyjątkiem tych, gdy udostępniono wszystkim
chętnym możliwość startu poza konkursem).
7.
Punkty rankingowe zdobywane w biegach WRE mogą być uwzględnione w Rankingu PZOS
na podstawie informacji nadesłanej przez zawodników (informacje o zawodach należy wysyłać na
adres: biuro@zielonysport.pl). Punkty zdobywane w międzynarodowych zawodach rangi

mistrzowskiej uzupełniane są przez Biuro PZOS. Biuro PZOS ma 14 dni na umieszczenie punktów
rankingowych w systemie.
8. Ranking obliczany jest na podstawie wyników, które powinny być wgrane do serwisu internetowego
PZOS w terminie do 3 dni od rozegrania zawodów. Jedynym formatem w jakim mogą być dostarczone
wyniki to XML (IOF v3.0). Ranking obliczony zostanie automatycznie po dostarczeniu wyników.
9. W trakcie losowania/rozstawiania minut startowych na imprezie mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski),
w przypadku startu w zawodach, gdzie zawodnicy startują odwrotnie do zajmowanych miejsc w
rankingu PZOS punkty liczą się tylko w kategorii, w której zawodnik został zgłoszony i opłacił licencję
na dany rok. Czyli, np. jeżeli zawodnik, który opłacił licencję w kategorii M35, będzie chciał wystartować
na Mistrzostwach Polski w M21, jego konto punktów rankingowych będzie wynosiło 0 (zero), nawet
jeżeli wcześniej punktował w kategorii M21.
W terminie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. obowiązuje ranking z dnia 31.12.2018 r. Od 01.07.2019
podstawą klasyfikacji Rankingu zawodnika jest 1/8 sumy punktów zdobytych przez niego w ośmiu
najlepszych startach w sezonie 2019.
Zawodnicy startujący w mocniejszych kategoriach blokują punkty również dla zawodników
startujących w swojej macierzystej kategorii. Czyli, np. osoba, która wygrała startując w mocniejszej
kategorii, zdobywa maksymalną liczbę punktów, natomiast każda następna (również ta startująca
w swojej macierzystej kategorii) zdobywa pomniejszoną liczbę punktów wg wzoru z pkt. I.2.

II. Nowa formuła nocnych MP (Załącznik 3 do Przepisów BnO, pkt. 6).
6.1. Podstawowe założenia
Głównym założeniem biegu nocnego jest technika orientacji. Rozgrywany jest on w niezabudowanym
(w większości zalesionym) terenie z naciskiem na precyzyjną nawigację, gdzie wyzwanie stanowi
znajdowanie punktów kontrolnych w nocy. Wymaga on stałej koncentracji na czytaniu mapy, czasami
z koniecznością zmiany kierunku odbiegu od punktu kontrolnego. Element wyboru wariantu jest
istotny, ale nie powinien uwalniać od konieczności dokładnej orientacji. Trasa sama w sobie powinna
wymagać precyzyjnej nawigacji, a także powinna wymagać zmiany prędkości biegu np. poprzez odcinki
biegu przez różne rodzaje roślinności. Swoją specyfiką bieg nocny najbardziej podobny jest do biegu
na dystansie średnim dystansie, jednak trasy powinny być dłuższe o ok. 50-60%.
6.2. Budowa trasy
W biegu nocnym trasy mogą być zbudowane zarówno w formie startu interwałowego jak i startu
masowego. Trasa powinna być zbudowana w sposób pozwalający widzom na oglądanie zawodników
zarówno w trakcie jej pokonywania, jak i podczas finiszu. Start powinien być zlokalizowany w centrum
zawodów i pożądane jest takie zbudowanie trasy, aby zawodnicy przebiegali przez centrum zawodów
w trakcie jej pokonywania.

Na trasie biegu nocnego mogą (w biegu ze startu masowego muszą) być wykorzystane systemy mające
na celu rozdzielenie zawodników (pętle, motylki, diamenty, itp.). Ostatecznie wszyscy zawodnicy danej
kategorii powinni przebiec identyczną trasę.

6.3. Mapa
W biegu nocnym powinny być stosowane mapy wykonane wg norm ISOM (Międzynarodowe Normy
dla Map do BnO) w skali 1:10000.
6.4. Przewidywany czas zwycięzcy, interwał startowy i pomiar czasu
Przewidywany czas zwycięzcy biegu nocnego powinien wynosić 45 –55 minut dla kategorii K21 i 5060 minut dla kategorii M21. Interwał startowy (w przypadku startu interwałowego) wynosi 2 minuty,
a czas przebywania w boksach startowych (liczba boksów) ustalany jest przez organizatorów. Zawodnik
powinien
przekroczyć
linię
bramki
startowej
przed
otrzymaniem
mapy.
Przewidywane czasy zwycięzców dla wszystkich kategorii do znalezienia w pkt. 5.5.6 Przepisów Biegu
na Orientację.

III. Zmiana nazwy „Masters” na „Weterani”.
Zgodnie z rekomendacją Rady Języka Polskiego obowiązującą została nazwa polska.

IV. Nowe i zmienione kategorie weterańskie w MP i KMP: K105, K140, M105, M140, M180.

V. Zmiany w punktacji KMP (Regulamin Klubowych Mistrzostw Polski w BnO).
W kategoriach weterańskich odpowiednio 10, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 za miejsca 1-10.
W przypadku startu mniejszej niż możliwa do punktowania liczby zawodników (lub sztafet) punkty
przyznaje się licząc od ostatniego zawodnika w górę tak, że ostatni zawodnik zdobywa minimalną liczbę
punktów, a lepsi zawodnicy odpowiednie liczby punktów przewidziane dla kolejnych miejsc.
Na przykład: w kategorii, w której punktuje 10 zawodników, przy starcie 9 zawodników punkty
przyznaje się z pominięciem 1 miejsca, przy 8 startujących - z pominięciem pierwszego i drugiego
miejsca itd.
Istnieje możliwość startu w biegach sztafetowych, sztafet złożonych z zawodników różnych klubów
i/lub zawodników niezrzeszonych. Sztafety te nie blokują punktów w punktacji KMP.
Zawodnicy wymienieni w pkt. IV 2 nie zdobywają punktów do KMP, natomiast blokują je dla kolejnych
zawodników zdobywających punkty do KMP.

VI. Nowe nazwy kategorii popularyzacyjnych (Przepisy BnO 3.1.1.1).
Kategorie popularyzacyjne 10N, Rodzinna, Krótka, Średnia i Długa powinny znaleźć się w programie
wszystkich zawodów CTZ i RTZ z wyłączeniem imprez zamkniętych, tj. Mistrzostw Polski, Akademickich
Mistrzostw Polski, itp.

