XIV OTWARTE SZKOLNE MISTRZOSTWA LUBLINA
W BIEGU NA ORIENTACJĘ

I RUNDA
KOMUNIKAT TECHNICZNY
EDYCJA 2019/20
TERMIN:

17.10.2019 r.

ZBIÓRKA
UCZESTNIKÓW:

Godzina 08:45 – Boisko szkolne – Szkoła Podstawowa nr 28
Lublin ul. Radości

ORGANIZATOR:

LZOS / KU AZS UMCS

Kierownik zawodów:
Sędzia główny:
Budowniczy tras:

Jerzy HILLER
Piotr DOBROWLSKI
Mirosław TARNOWSKI

MAPA:

„WĄWÓZ 2016” skala 1:4000
Aktualizacja: maj 2016 M. Tarnowski

CENTRUM
ZAWODÓW:

Boisko szkolne – Szkoła Podstawowa nr 28 Lublin ul. Radości

START:

10:00 (start interwałowy)

FORMA:

Bieg indywidualny

KATEGORIE WIEKOWE:

Zgodnie z regulaminem

OPŁATA STARTOWA/
WYPOŻYCZENIE CHIPA:

- 5 zł

PARAMETRY
TECHNICZNE TRAS:

KSP1

– 1400m 12 PK

MSP1

– 1650m 13 PK

KSP2

– 1860m 12 PK

MSP2

– 1850m 15 PK

KLIC

– 2000m 14 PK

MLIC

– 2200m 18 PK

Zgubienie chipa wypożyczonego od organizatora 180 zł.

OPEN – 2300m 19 PK
UWAGI
DOTYCZĄCYCH
ORGANIZACJI
ZAWODÓW
I STARTU:



Przed startem (nie później niż do godziny 9:15)
opiekunowie pobierają z biura zawodów listy startowe
oraz chipy dla uczniów (każdy uczeń startuje z
przypisanym do siebie numerem chipa i obowiązkowo
zdaje go po zakończeniu biegu) - prosimy nie czekać na
ostatnią chwilę z dostarczeniem nam skorygowanych list







startowych
Teren ograniczający zawody: Wąwóz LSM – CZUBY ul.
Rzeckiego, ul Romantyczna, Nadbystrzycka, Pozytywistów
Filaretów oraz Radości.
Przebieganie przez kwietniki i krzewy (oznaczone na
mapie kolorem oliwkowym) grozi dyskwalifikacją.
Zakaz przechodzenia i przeskakiwania płotów i ogrodzeń
– przejście tylko w wyznaczonych miejscach.
Kategoryczny zakaz biegania po ulicach - tylko po
chodnikach i parkingach a w przypadku przekraczania
ulicu proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przed biegiem od godziny 9:45 uczestnicy muszą przebywać w
wyznaczonej strefie startu (okolice startu), a po zakończeniu
biegu w strefie mety (teren boiska) do momentu
wystartowania ostatniego zawodnika – pod karą groźbą
dyskwalifikacji szkoły.
INNE:

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują ważne badania lekarskie i udział uczniów
w zawodach – odpowiedzialni opiekunowie grup.

UWAGI:

WC – na zewnątrz w okolicach mety.
PROSIMY o zachowanie ciszy w okolicach budynku szkoły
– w trakcie zawodów trwają normalne zajęcia lekcyjne.

ZAKOŃCZENIE
ZAWODÓW:

Dekoracja podczas II rundy zawodów.

ORGANIZATORZY

