MIĘDZYNARODOWE OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI
SPORTOWEJ

Puchar Roztocza

Regulamin zawodów
CEL:
- Uczczenie pamięci wieloletniego prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej,
Honorowego Obywatela Gminy Zamość,
- Umożliwienie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego dla uprawiających
radioorientację sportową,
- Propagowanie aktywnego zdrowego stylu życia,
- Popularyzacja imprez w biegach na radioorientację,
- Popularyzacja regionu Gminy Zamość i Zamojszczyzny oraz ich walorów turystycznych .
ORGANIZATOR:
Gmina Zamość, UKS „Azymut” Siedliska, Zespół Szkół w Sitańcu, ,, Klub Łączności SP8
KEA w Zamościu przy współpracy z Polskim Związkiem Sportowym
TERMIN: 08-10.05.2015
KATEGORIE: KM 14, 16, 19, 21, 40, 50, 60+ dla biegów klasycznych
KM 10, 12, 14, 16, 19, 21, 40, 50, 60+ dla foxoringu
W przypadku małej ilości zawodników w kategorii - kategorie będą łączone.
KONKURENCJE: foxoring 3,5 MHz, bieg klasyczny 144 MHz, bieg klasyczny 3,5 MHz,

KLASYFIKACJA: indywidualna w każdej konkurencji.
Klasyfikacja drużynowa w Pucharze Roztocza: do klasyfikacji drużynowej punktuje jeden
zawodnik z drużyny w kategoriach: KM - 14, 16, 19, 21 za biegi klasyczne 3,5 MHz i 144
MHz
CENTRUM ZAWODÓW: Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w m. Lipsko
Polesie
NAGRODY: w kategoriach indywidualnych – medale i dyplomy za wszystkie konkurencje,
nagrody za pierwsze miejsce w klasyfikacji łącznej konkurencji klasycznych, w klasyfikacji
drużynowej puchary za miejsca I-VI, dyplomy dla wszystkich uczestniczących drużyn w
klasyfikacji łącznej. Nagrody dla drużyn z miejsc I-III.
WYŻYWIENIE: po każdym biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla
wszystkich uczestników, ponadto można zamówić wyżywienie od kolacji 8.05.2014 do
obiadu 10.05.2014 (śniadanie - 7 zł, kolacja – 7 złotych, obiad – 20 złotych).
ZAKWATEROWANIE: Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w Lipsku
Polesiu - 70 miejsc na łóżkach (koniecznie z własnym śpiworem) - 15 zł za noc, Zespół
Szkół w Sitańcu – 70 miejsc sale lekcyjne (koniecznie z własnym śpiworem) – 8 zł za noc.
Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej www.gminazamosc.pl w zakładce
turystyka.
MIEJSCE ZAWODÓW: lasy okolic Zamościa.
OPŁATA STARTOWA: 10 zł za bieg.
ZGŁOSZENIA: zgłoszenia do zawodów z podaniem imienia i nazwiska, numeru chipa,
kategorii wiekowej oraz zapotrzebowaniem ilościowym na wyżywienie i noclegi należy
dokonać do dnia 01 maja 2015 roku na adres: e-mail: pitt144@wp.pl
UWAGI KOŃCOWE: informator nr 2 i wiadomości bieżące na stronie
www.azymutsiedliska.cba.pl. Uczestnicy zawodów będą mogli brać udział w wyborach
prezydenckich.
KONTAKT: Kierownik zawodów Piotr Chabros 693133056, pitt144@wp.pl

