
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 

 W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ 
„BIEG HUBERTA”   

ZAMOŚĆ 12-14.10.2018 

MISTRZOSTWA EUROPY EFRS W FOXORINGU 

 
Regulamin zawodów 

 

CEL:  
- 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:   
Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Gmina Zamość, UKS „Azymut” Siedliska, 

Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu przy współpracy z PZRS i GOK Gminy Zamość 

 

TERMIN MIEJSCE: 13-14.10.2018  
Polska, Województwo lubelskie Zamość, Szkoła Podstawowa w Płoskiem 

 

KATEGORIE: K – 12,14,16,19,21,35+ ; M – 12,14,16,19,21,40,50,60+ 

 

KONKURENCJE :  
12.10 piątek foxoring sprint 144 MHz start 16.30 – 17.00 dojazd wyznakowany od stacji 

paliw Orlen w Płoskiem przy drodze nr 74 do Szkoły w Mokrem 

13.10 sobota bieg klasyczny 144 MHz start 10.30, 

14.10 niedziela foxoring 3,5 MHz, start  9.00 

14.10 niedziela zawody towarzyszące bieg na orientację dla kategorii KM 10 – 16 start 9.30 

  

KLASYFIKACJA:   indywidualna dla każdego pasma 

 

CENTRUM I BIURO ZAWODÓW:  Szkoła Podstawowa w Płoskiem, Płoskie 139, przy 

drodze nr 74 drugi zjazd za SWOJAK MARKET w prawo 

                 

NAGRODY: w kategoriach indywidualnych – medale i dyplomy za każdą konkurencję    

 

 



WYŻYWIENIE: wyżywienie od kolacji 12.10. piątek do obiadu 14.10. niedziela (śniadanie - 

7 zł, kolacja – 7 złotych, obiad – 22 złotych) 

 

ZAKWATEROWANIE:  

Szkoła Podstawowa w Płoskiem: sala gimnastyczna i sale lekcyjne z własnymi materacami i 

śpiworami 8 zł za noc.  

 Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej www.gminazamosc.pl w zakładce 

turystyka oraz na stronie internetowej: www.noclegiroztocze.pl 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: lasy okolic Zamościa. 

  

MAPY: standard IOF 

 

OPŁATA STARTOWA:  15 zł za bieg. 

 

ZGŁOSZENIA: tylko na formularzu zgłoszeniowym www.azymutsiedliska.cba.pl wraz z 

zapotrzebowaniem ilościowym na wyżywienie i noclegi należy dokonać do dnia 07.10.2018 

roku na adres: e-mail: pitt144@wp.pl  

 

UWAGI KOŃCOWE: w zawodach będzie wykorzystany system SI, zawody są 

ubezpieczone, wiadomości bieżące na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl.  

Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora zawodów tylko na potrzeby ich organizacji i publikacji 

wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach. 

 

KONTAKT: Kierownik zawodów Piotr Chabros 693133056, pitt144@wp.pl  

 
 

Program zawodów ( może ulec zmianie) 
 

12.10 piątek 

16.30 -17.00 start w konkurencji foxoring sprint 144 MHz, las Mokre, wyznakowany od stacji 

paliw Orlen w Płoskiem przy drodze nr 74 do Szkoły w Mokrem 

20.00 – 24.00 kolacja 

21.00-21.30 trening KF i UKF 

 

13.10 sobota 

8.00 śniadanie 

9.00 otwarcie zawodów 

9.30 wyjazd na start 

10.30 start 1 zawodnika bieg klasyczny 144 MHz 

16.00 obiad 

20.30 kolacja 

 

14.10 niedziela 

7.00 śniadanie 

8.00 wyjazd na start 

9.00 start 1 zawodnika foxoring 3,5 MHz  

12.30 obiad 

13.30 zakończenie 
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