Najważniejsze zmiany w regulaminach, zasadach organizacji zawodów
i przepisach BnO w 2020 r.

Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej w 2020 roku
4.1. Zawodnik uczestniczący w zawodach rangi MP i KMP organizowanych przez PZOS i jego
członków, za wyjątkiem kategorii popularyzacyjnych, musi posiadać licencję PZOS dla zawodnika.
Wedle powyższego zapisu wymóg posiadania licencji obowiązuje na zawodach rangi MP i KMP.
Na pozostałych zawodach z kalendarza CTZ posiadanie licencji warunkuje zdobywanie punktów
rankingowych, ale istnieje możliwość startu w kategoriach wiekowych dla amatorów
nieposiadających licencji.
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III.2 W sztafetach sprinterskich: (…) 3-osobowa 3-zmianowa sztafeta w układzie mężczyzna-kobietamężczyzna startuje w kategoriach S105 i S140.
Bieganie podwójnych tras dla weteranów było dość obciążające. Zliczając długość tras było to
obciążenie niewiele mniejsze niż seniorów. Trzy trasy, po jednej dla każdej osoby w sztafecie,
podniesie jakość tras. Ze względu na deficyt weteranek zracjonalizuje również całe środowisko
weteranów. W przepisach BnO zapisany został limit czasu dla sztafet S105 i S140 wynoszący 36-45
minut.
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REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
W konkurencjach indywidualnych objętych systemem sportu młodzieżowego w kategoriach
KM14,16,18 dopuszczalny jest udział tylko zawodników określonej płci urodzonych w rocznikach
właściwych dla danej kategorii wiekowej (nie dot. zawodników na stałe przeniesionych do starszej
kategorii). W pozostałych przypadkach dopuszcza się udział zawodnika z kat. młodszej. Wymienieni
zawodnicy muszą posiadać numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 o
ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 388) lub serię i numer paszportu kraju
członkowskiego Unii Europejskiej.
Wprowadzenie zapisu było konieczne ze względu na dostosowanie regulaminów sportowych
do regulaminów SSM na 2020 r. W praktyce oznacza to możliwość startu zawodników z UE
w zawodach rangi MP czy MMM w kategoriach KM14,16,18.

