
                                          

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W BIEGU NA ORIENTACJĘ

WOJEWÓDZTWA:   LUBELSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, PODLASKIE

ORGANIZATOR: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Lubelska Unia Sportu
 

PARTNERZY:
Polski Związek Orientacji Sportowej

REALIZATOR:
Lubelski Związek Orientacji Sportowej

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW: 
KIEROWNIK ZAWODÓW – Jerzy HILLER 
SĘDZIA GŁÓWNY – Marek PLICH
KIEROWNIK STARTU – Hubert SZURYGA
KIEROWNIK METY – Ewa TARNOWSKA
BUDOWNICZY TRAS – Mirosław TARNOWSKI  BT1

CEL  ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych sztafety oraz najlepszych zawodników kategorii wiekowej młodzik z województw: lubelskiego, 
łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego w sztafetowym, sprinterskim i klasycznym biegu na orientację.

RANGA I FORMA ZAWODÓW:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików:
Bieg sztafetowy (sztafety 3 zmianowe) oraz dwa biegi indywidualne - sprinterski i klasyczny.
Zawody rankingowe – wsp. 1

 Zawody otwarte – Puchar KU AZS UMCS:
Indywidualne - dwa biegi - bieg sprinterski i średniodystansowy- suma czasów.

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody  zostaną  rozegrane w dniach  24-25 września 2022 roku (sobota - niedziela) w Nałęczowie.

ZGŁOSZENIA: 
Biegi indywidualne - przez formularz zgłoszeniowy PZOS lub mailowo na adres: tarnolus64@o2.pl 
Bieg sztafetowy: zgłoszenia ilości sztafet i imienne składy sztafet proszę wysłać mailem na adres: tarnolus64@o2.pl 
Zgłoszenia  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  19.09.2022  r.  Podczas  zgłaszania  sztafet  proszę  pamiętać  o
podaniu roku urodzenia i numeru licencji PZOS.

CENTRUM ZAWODÓW I BIURO ZAWODÓW:  
24.09.2022 r.  – bieg sztafetowy - Nowy Gaj k. Nałęczowa - biuro czynne 9:00-10:00 - GPS 51.265012, 22.219696
24.09.2022 r.  – bieg sprinterski – Nałęczów ul. Lipowa – biuro czynne 15:00-16:00 - GPS 51.285450, 22.213623
25.09.2022 r. – bieg klasyczny - Nałęczów ul. Lipowa – biuro czynne 9:00-9:30 - GPS 51.285450, 22.213623

POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system „Sport-Ident”. 
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu. 
Wypożyczenie chipa – 5 zł za bieg,  zagubienie - 320 zł

Zawody współfinansowane ze środków MSiT
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KATEGORIE WIEKOWE; 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików:
młodzik:  biegi indywidualne:  K-14; M-14; bieg sztafetowy: K14, M14;

Program zawodów
24.09.2022 r.- sobota
09.30 – 10.00 – rejestracja zawodników
10.00 – uroczyste otwarcie zawodów
10.30 – start biegu sztafetowego – Nowy Gaj k. Nałęczowa
16.00 – start do biegu sprinterskiego – Nałęczów - Park Zdrojowy
18.30 – uroczyste zakończenie zawodów - bieg sztafetowy i sprinterski.

25.09.2022 r.- niedziela
10.00 – start biegu klasycznego
14.00 – uroczyste zakończenie zawodów – bieg klasyczny.

Dodatkowo  rozegrane  zostaną  otwarte  zawody  BnO  o  „Puchar  KU  AZS  UMCS”  w  kategoriach:  K/M10/12  
K/M16/18; K/M20/35; K40+; M40/50; M55+; (w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone).
Szczegóły oraz regulamin zawodów można znaleźć w oddzielnym komunikacie na stronie www.bnolublin.pl

CHARAKTERYSTYKA TERENU:
Bieg sztafetowy – teren lekko pofałdowany, z niewielką rzeźbą i mikrorzeźbą, w większości dobrze przebieżny, o
dość licznej sieci dróg.

Bieg sprinterski – teren zawodów obejmuje Park Zdrojowy – dobrze przebieżny, w części otwarty i półotwarty, w
części zabudowany.

Bieg klasyczny – teren pocięty jarami o dużym przewyższeniu i w większości z dobrą przebieżnością, o dość licznej
sieci dróg.

WPISOWE:    
Dla uczestników MMM nie będzie pobierane wpisowe.

NAGRODY:
MMM - Dyplomy i medale.

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

UWAGI: 
Warunkiem dopuszczenia do startu w MMM jest posiadanie licencji PZOS i ważnych badań lekarskich.
Prawo startu w zawodach towarzyszących mają wszyscy chętni posiadający licencje PZOS i zawodnicy bez licencji.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie.

Informacje dostępne na stronie www.bnolublin.pl

        ZAPRASZAMY
                             Zespół organizacyjny
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