
Mapka dojazdu

Graham Moon-Zalewska urodzony w 1939 roku w Australii,  jest  jednym z pierwszych  propagatorów  biegu  na  orientację  w  Australii.BnO  uprawia  od  1970  roku.  Jako  reprezentant  Australii  był  wielokrotnym uczestnikiem  Mistrzostw  Świata.  Aktualnie  mieszka  na  Lubelszczyznie  i  jest reprezentantem MKS START Lublin.  
 

Maszki k. Nałęczowa
09.11.2014

www.bnolublin.pl
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 „GRAHAM'S CUP 2014”
Otwarte Zawody Zakończenia Sezonu 2014 

w Biegu na Orientację
Maszki k. Nałęczowa 

09 listopad 2014 r.
ORGANIZATORLUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJMKS START Lublin

PATRONAT
GRAHAM MOON - ZALEWSKA

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK ZAWODÓW – Graham Moon -Zalewska
SĘDZIA GŁÓWNY – Mirosław Tarnowski   S-1
BUDOWNICZY TRAS – Graham  Moon -Zalewska,  Mirosław TARNOWSKI- BT1
OBSŁUGA SPORT-IDENT –Iwona TARNOWSKA 

RANGA I FORMA ZAWODÓWB-RTZ zawody sztafetowe (sztafety sprinterskie- dwuzmianowe).
TERMIN

09.11.2014 r. start    - godzina 13.00 (masowy 1 zmian)
MIEJSCEMaszki k. Nałęczowa

PRZEBIEG ZAWODÓW Uczestnicy biegu zostaną podzieleni na dwie grupy:- ) Pierwsza grupa startuje na I zmianie ze startu masowego;- ) Zawodnicy z drugiej grupy zostaną przyporządkowane  numery wg ustalonego rankingu np. od 1 do 10,  Zasada zmian;Pierwszego zawodnika przekraczajacego linię mety zmienia ostatni wg ustalonego rankingu np.10 itd. O kolejności miejsc decyduje suma czasów .

POTWIERDZANIE PKW zawodach zastosowany zostanie system „ SPORTIDENT”.  Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu. Wypożyczenie chipa od organizatora – 3 zł. Zagubienie chipa 150 zł
BIURO ZAWODÓWCzynne na 1 godzinę przed startem w centrum zawodów.

CENTRUM ZAWODÓWMaszki k. Nałęczowa  GPS: N 51º15’37.71;  E 22º16’6.24’’
MAPA

„GRAHAM’ S GARDEN 2014”  skala 1:2000; warstwice co – 1,25m ; aktualizacja: - 2014r.; autor mapy: Graham MOON ZALEWSKA
CHARAKTERYSTYKA TERENUTeren pola golfowego, płaski, półotwarty i otwarty miejscami niskie nasypy i skarpy..

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWAProszę przesłać  podając imię i nazwisko, rok urodzenia w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 08. 11.2014r.  na adres e-mail tarnolus64@o2.pl . 
Opłata startowa:  produkty do zorganizowania wspólnej biesiady przy ognisku (grillu).

UBEZPIECZENIEZawody nie są ubezpieczone - uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
NAGRODA Wspólne spędzenie czasu w miłej atmosferze, podsumowanie kończącego się sezonu i plany na 2015r.

PROGRAM ZAWODÓW
12.00 przyjazd uczestników;
13.00 start (masowy);
14.30 spotkanie integracyjne: ognisko i pieczenie kiełbasek.
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