
 

 

 

 

 

 

 
XIII OTWARTE SZKOLNE MISTRZOSTWA LUBLINA 

W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
III RUNDA (FINAŁOWA) 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

 

TERMIN: 07.06.2019 r. 

ZBIÓRKA 
UCZESTNIKÓW: 

od godziny  8:45 do godziny 9:30 

– Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Biedronki 

ORGANIZATOR: 

Kierownik zawodów : 

Sędzia główny: 

Budowniczy tras: 

LZOS / KU AZS UMCS  

Jerzy HILLER 

Piotr DOBROWOLSKI 

Mirosław TARNOWSKI 

MAPA: „SP 46 ŁĘGI 2018” skala 1 : 3000  

Aktualizacja: M Tarnowski 

CENTRUM ZAWODÓW: Boisko szkolne SP 46 

START: 10:00 (brak podziału na tury) 

FORMA: Bieg indywidualny - runda finałowa 

KATEGORIE WIEKOWE I 
PARAMETRY TRAS: 

KSP1 – 1480m 15 PK             MSP1 - 1670m  15 PK 

KSP2 – 1670m 16 PK             MSP2 - 1700m  17 PK 

KLIC  – 1940m 20 PK             MLIC -  2160m  22 PK 

                        OPEN – 2220m 20 PK 

STREFY 
OBOWIĄZKOWE: 

Podczas zawodów obowiązują 2 strefy (startu i mety) 

STREFA STARTU: 

Do momentu wybiegnięcia na trasę od godziny 9:30 wszyscy uczestnicy 
zawodów muszą przebywać w strefie startu (plac ogrodzony przed 
głównym wejściem do SP46). 

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. 11:20  

Zabrania się pomagania zawodnikom, obowiązują zasady fair play – 
pod groźbą dyskwalifikacji całej szkoły. 



WYRÓŻNIENIA: W klasyfikacji drużynowej po wszystkich rundach: puchary za zajęcie 
miejsc I – III oraz dyplomy dla wszystkich szkół. 

W klasyfikacji indywidualnej łącznej po rozegranych rundach 
Mistrzostw:  dyplomy,   medale  i upominki za zajęcie miejsc I – III w 
każdej kategorii indywidualnie. 

Losowanie upominków dla uczestników zawodów. 

ZAKOŃCZENIE: Dekoracja najlepszych zawodników i szkół ok. godz. 12:30 

WYPOŻYCZENIE CHIPA: 3 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 Ruta – proszę o nie bieganie po 
kwietnikach i rabatkach oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy 
poruszaniu się po chodnikach i parkingach – OBOWIĄZUJE ZAKAZ 
BIEGANIA PO ULICACH. 

PROGRAM ZAWODÓW: 8:45 – 9:30 - pobieranie chipów 
10:00 - start pierwszych zawodników 
12:30 – zakończenie II rundy zawodów 
13:00 – zakończenie XIII edycji OSML 
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