
IGRZYSKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN 
W BIEGU NA ORIENTACJĘ 2016 

(Zawody zaliczane do klasyfikacji X Szkolnych Mistrzostw woj. 
Lubelskiego – II runda) 

REGULAMIN ZAWODÓW 

CEL 

 bieg na orientację „zielony sport” - rywalizacja na świeżym powietrzu i 
kontakt z przyrodą; 

 doskonalenie posługiwania się mapą w terenie; 
 konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół województwa lubelskiego; 
 wyłonienie najlepszych zawodników i  najlepszej szkoły miasta Lublin w 

Biegu na Orientację w 2016 roku. 
 

ORGANIZATOR 

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Lublinie 
Lubelski Związek Orientacji Sportowej 
KU AZS UMCS Lublin 
Kierownik zawodów – Jerzy Hiller 
Sędzia główny – Ewa Tarnowska S-1 
Budowniczy tras – Mirosław Tarnowski BT-1 
 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW  

21.04.2016 – Lublin - Wąwóz  2016 (ZSO nr 5, ul. Rzeckiego 10)  
Start - godzina 10.00 – zbiórka uczestników godz. 09.00 
 

FORMA ROZEGRANIA ZAWODÓW 

Biegi indywidualne – start interwałowy. 

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

O kolejności końcowej decyduje czas  pokonanie trasy.  

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do poszczególnych biegów proszę przesyłać nie później niż na 2 dni 
przed zawodami zgodnie z formularzem zgłoszeń znajdującym się na stronie 
zawodów www.szkolne.bnolublin.pl - podając imię i nazwisko, kategorię 
wiekową i nazwę szkoły. Do zgłoszeń zostanie wykorzystany formularz 
szkolnych zawodów – jako II runda. 
Zgłoszenie po terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

O kolejności miejsc decyduje suma punktów 10 najlepszych zawodników ze 
szkoły w kategorii K i M. W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym 
miejscu decyduje wyższe miejsce indywidualnie w kategorii K. 
 

ZASADY PUNKTACJI DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 

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 reprezentacje szkół podstawowych miasta 
Lublin. 

 

KATEGORIE WIEKOWE 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
KSP  - DZIEWCZĘTA 
MSP   - CHŁOPCY 

MAPA 

WĄWÓZ 2016 - Skala mapy 1:3000; warstwice co 2,5m; aktualizacja 2016 

 

PARAMETRY TECHNICZNE TRAS: 

  KSP – 1420m 11 PK 
  MSP- 1530m 12 PK 
 

NAGRODY 

Indywidualnie:  Za zajęcie miejsca I-VI w kategorii dyplomy i medale. 
Drużynowo:  Za zajęcie miejsca I-III - puchary, dyplomy.  
 

 
Informacje o zawodach oraz wyniki znajdują się na stronie: 
www.szkolne.bnolublin.pl  - tel. 509062096  
 

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

