
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW „OTWARCIA SEZONU 2021” 

W BIEGU NA ORIENTACJĘ

TERMIN: 07.03.2021 r. (niedziela)

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW: Od godziny 10:00 – Lublin ul. Osmolicka (parking leśny przy starej pętli 
autobusowej Dąbrowa)  GPS – N 51.181921, E 22.542975 

ORGANIZATOR:

Kierownik zawodów :
Sędzia główny:
Budowniczy tras:

Lubelski Związek Orientacji Sportowej
KU AZS UMCS Lublin
Piotr DOBROWOLSKI
Iwona TARNOWSKA
Mirosław TARNOWSKI

MAPA: “DĄBROWA 2018N”
skala 1 : 10 000 , warstwice co 2,5 m.

CENTRUM ZAWODÓW: PARKING ul. Osmolicka – pętla autobusowa Dąbrowa

START: Od godziny 11:00 (interwałowy)

FORMA: Dowolna biegowa lub marszowa (bieg indywidualny, zespołowy lub rodzinny )

KATEGORIE: A - 2000 m 6 PK (trasa dla początkujących)
B - 4000 m 11 PK (trasa dla średniozaawansowanych)
C - 7600 m 14 PK (trasa dla zaawansowanych - indywidualna)
P - 1150 m 5 PK (trasa dla początkujących - dzieci)

WYRÓŻNIENIA: Dyplomy dla uczestników zawodów 

OPŁATA STARTOWA: 10 zł – do 18 lat;
15 zł – powyżej 18 lat. 

INNE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach. 

ZGŁOSZENIA: Do dnia 04.03.2021 r. na e-mail tarnolus64@o2.pl podając wybór trasy 
(A,B,C, P)  oraz imię i nazwisko, nazwa klubu lub firmy, miejscowość.
Zgłoszenia w wyjątkowych przypadkach - w dniu zawodów nie później niż na  
1 godzinę przed startem. 

UWAGA: Podczas zawodów obowiązują aktualne zasady i ograniczenia dotyczące
COVID-19 zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. 
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy, uczestnikami zawodów mogą 
być wszyscy chętni niezależnie od wieku.  
Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą 
związane z tym ryzyko oraz przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach 
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach. 

Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez organizatora zawodów danych osobowych na potrzeby 
ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgodą na 
udostępnienie wizerunku zawodników w mediach.

Z A P R A S Z A M Y DO UDZIAŁU  -  ORGANIZATORZY
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