
XIII OTWARTE MISTRZOSTWA LUBLINA 
W BIEGU NA ORIENTACJĘ 2018/19 

REGULAMIN ZAWODÓW 

CEL 

- bieg na orientację „zielony sport” - rywalizacja biegowa na świeżym 
powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą, 
- nauka i doskonalenie posługiwania się mapą, poznawanie różnych 
form ukształtowania terenu,   
- rozwijanie różnych cech motorycznych , psychicznych i fizycznych, 
- konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół Lublina 
i Województwa Lubelskiego, 
- wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły Lublina           
i Województwa Lubelskiego w Biegu na Orientację w 2018/19 roku. 
 

ORGANIZATOR 

Lubelski Związek Orientacji Sportowej 
KU AZS UMCS Lublin 
Kierownik zawodów – Jerzy Hiller 
Sędzia główny – Ewa Tarnowska 
Budowniczy tras – Mirosław Tarnowski  
 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

I runda – 11.10.2018 r. – Lublin – SP 22 
II runda – 25.04.2019 r. – Lublin 
III runda – 16.05.2019 r. – Lublin - Marina 
IV runda – 06.06.2019 r. – Lublin - SP 51 
V runda (termin rezerwowy) – 16.06.2019r. - Lublin 
(Terminy zawodów  z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie) 
 

FORMA ROZEGRANIA ZAWODÓW 

Pięć biegów indywidualnych. 
 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (w kategoriach) 

O kolejności końcowej Mistrzostw decyduje suma punktów 
uzyskanych za cztery z pięciu najlepszych biegów. 

 W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje 
wyższe miejsce w ostatniej V rundzie zawodów. 
 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

 O klasyfikacji końcowej szkół decyduje suma punktów uzyskanych 
przez uczniów w czterech pierwszych rundach zawodów: 
 
- szkoły podstawowe: 16 najwyżej punktujących uczniów ze szkoły - 
kategorie KSP1, MSP1, KSP2, MSP2. 
 
- szkoły ponadpodstawowe: 10 najwyżej punktujących uczniów 
z kategorii KLIC, MLIC, 
 
W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje 
wyższe miejsce indywidualnie w kategorii K.  
 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do poszczególnych biegów proszę przesyłać nie później niż 
na 2 dni przed zawodami, wypełniając formularz zgłoszeń znajdujący 
się na stronie zawodów www.szkolne.bnolublin.pl - podając imię i 
nazwisko, kategorię wiekową i nazwę szkoły/uczelni/instytucji/klubu. 
Zgłoszenia po terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
 

KLASYKACJA PUNKTOWA 

1. miejsce – 30 pkt 10. miejsce – 16 pkt  19. miejsce – 7 pkt 
2. miejsce – 27 pkt 11. miejsce – 15 pkt  20. miejsce – 6 pkt 
3. miejsce – 25 pkt 12. miejsce – 14 pkt  21. miejsce – 5 pkt 
4. miejsce – 23 pkt 13. miejsce – 13 pkt  22. miejsce – 4 pkt 
5. miejsce – 21 pkt 14. miejsce – 12 pkt  23. miejsce – 3 pkt 
6. miejsce – 20 pkt 15. miejsce – 11 pkt  24. miejsce – 2 pkt 
7. miejsce – 19 pkt 16. miejsce – 10 pkt   
8. miejsce – 18 pkt 17. miejsce –  9 pkt pozostali   
9. miejsce – 17 pkt 18. miejsce –  8 pkt sklasyfikowani – 1pkt 
 

UCZESTNICY 

Prawo startu w zawodach mają uczniowie ze szkół podstawowych  
 i ponadpodstawowych oraz wszyscy chętni w kategorii  OPEN. 
 

http://www.szkolne.bnolublin.pl/


KATEGORIE WIEKOWE 

SZKOŁY KATEGORIE Klasy 

PODSTAWOWE 

KSP1  - DZIEWCZĘTA 
MSP1 - CHŁOPCY 

KLASY  IV-VI 
i młodsi 

KSP2  - DZIEWCZĘTA 
MSP2 - CHŁOPCY 

KLASY  VII-VIII 
oraz 
III gimnazjum 

PONADPODSTAWOWE 
KLIC  - DZIEWCZĘTA 
MLIC - CHŁOPCY 

 

POZOSTALI OPEN 
Studenci oraz 
wszyscy chętni 

 

OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE CHIPA ORGANIZATORA 

Odpłatnie – 3 zł za jeden bieg.  
W przypadku utraty lub zagubienia chipa wypożyczonego 
od organizatora – opłata 180 zł. 
 

NAGRODY 

Indywidualnie: 
Za zajęcie miejsca I-III w każdej rundzie dyplomy; 
za  klasyfikację generalną dyplomy i medale oraz upominki. 
 
Drużynowo: 
Dyplomy dla wszystkich szkół, puchary za zajęcie miejsc I-III.  
 

KONTAKT 

Mirosław Tarnowski - tel. 509 062 096, e-mail: tarnolus64@o2.pl 
                Jerzy Hiller - tel. 512 092 699 

 
Informacje o zawodach oraz wyniki znajdują się na stronie:  

www.szkolne.bnolublin.pl 
 
 

ZAPRASZAMY! 
 

http://www.szkolne.bnolublin.pl/

