XIV OTWARTE SZKOLNE MISTRZOSTWA LUBLINA
W BIEGU NA ORIENTACJĘ

I RUNDA
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TERMIN:

17.09.2019 r.

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW:

od godziny 8:45 do godziny 9:30– Szkoła Podstawowa nr 28 ul.
Radości (boisko sportowe)

ORGANIZATOR:

LZOS / KU AZS UMCS

Kierownik zawodów :

Jerzy HILLER

Sędzia główny:

Piotr DOBROWOLSKI

Budowniczy tras:

Mirosław TARNOWSKI

MAPA:

„WAWÓZ 2016” skala 1 : 4000
Aktualizacja: M Tarnowski

CENTRUM ZAWODÓW:

Boisko szkolne SP 28

START:

10:00

FORMA:

Bieg indywidualny

ZGŁOSZENIA:

Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.szkolne.bnolublin.pl do dnia 15.10.2019 r.

STREFY OBOWIĄZKOWE:

Podczas zawodów obowiązują 2 strefy (startu i mety)
STREFA STARTU:
Do momentu wybiegnięcia na trasę od godziny 9.30 wszyscy
uczestniczy zawodów muszą przebywać w strefie startu (teren przy
wejściu do SP 28).
STREFA METY:
Po ukończeniu biegu zawodnicy/uczniowie muszą przebywać w
strefie mety - plac ogrodzony taśmami w okolicy mety, do momentu
wybiegnięcia ostatniego zawodnika ok. godz. 11.30
Zabrania się pomagania zawodnikom, obowiązują zasady fairplay –
pod groźbą dyskwalifikacji całej szkoły.

WYRÓŻNIENIA:

Za zajęcie miejsc I – III dla wszystkich kategorii – dyplomy.

ZAKOŃCZENIE:

Dekoracja najlepszych zawodników podczas kolejnej rundy.

WYPOŻYCZENIE CHIPA:

5 zł
Zgubienie chipa wypożyczonego od organizatora 180 zł.

INNE:

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują ważne badania lekarskie – odpowiedzialni za udział w
zawodach opiekunowie grup.
Każdy uczestnik zawodów, który zgłosi się do udziału w Otwartych
Szkolnych Mistrzostwach Lublina wyraża zgodę na publikowanie
zdjęć oraz imienia i nazwiska, nazwy szkoły w materiałach
dotyczących zawodów.

UWAGA:

W dniu zawodów nie będzie możliwości dogłoszenia zawodników,
ewentualne zmiany tylko w ramach tej samej kategorii.

TEREN ZAWODÓW:

Zawody rozegrane będą na osiedlu – proszę o nie bieganie po
kwietnikach i rabatkach oraz zachowanie szczególnej ostrożności
przy poruszaniu się po chodnikach, parkingach i na uliczkach–
OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA PO ULICACH.

Inne:

Uczniom startującym po raz pierwszy organizatorzy udzielą
instruktażu do biegu przed startem.
W przypadku zainteresowania uczniów przed zawodami istnieje
możliwość instruktażu dla w zainteresowanej szkole – prosimy o
kontakt celem ustalenia terminu i godziny spotkania. Telefon
kontaktowy 509062096

Informacja dla szkół z
podmiejskich
miejscowości.

W przypadku startu minimum 5 szkół z podlubelskich miejscowości
– zostanie prowadzona oddzielna punktacja drużynowa dla tych
szkół.
Tel. 509062096, e-mail tarnolus64@o2.pl

PROGRAM ZAWODÓW:
8:45-9:30 pobieranie chipów;
10:00 start pierwszych zawodników;

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

