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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 SP8KEA w Zamościu przy współpracy z PZRS i Gminą Zamość. 

 
TERMIN MIEJSCE: 08-10.06.2015  
Polska Województwo lubelskie Zamość, Lipsko Polesie 
Dojazd pociągiem z Krakowa, Warszawy, Lublina 
Samolotem do Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Lublina później busem lub autobusem do 
Zamościa 
 
KATEGORIE:   
KM 14,16 
 
KONKURENCJE:   
sprint foxoring 3,5 MHz,  
foxoring 3,5 MHz,  
foxoring 144 MHz 
  
KLASYFIKACJA:    indywidualna w każdej konkurencji. 
Klasyfikacja drużynowa: w klasyfikacji drużynowej punktuje 3 najlepszych zawodników  w 
każdej konkurencji i kategorii. 
każdy kraj może zgłosić dowolną liczbę 5 osobowych drużyn 
 
CENTRUM ZAWODÓW:   
Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w m. Lipsko Polesie  
 
 
                  



NAGRODY:  
w kategoriach indywidualnych – medale i dyplomy za wszystkie konkurencje, wszyscy 
uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, nagrody za pierwsze miejsca ,    
w klasyfikacjach drużynowych medale  i dyplomy za miejsca I-III  w każdej konkurencji, 
dyplomy dla wszystkich uczestniczących drużyn w klasyfikacji łącznej.  
 
WYŻYWIENIE:   
wyżywienie od kolacji 8.06.2015 do obiadu 10.06.2015 (śniadanie - 7 zł, kolacja – 7 złotych, 
obiad – 24 złotych) tylko dla zakwaterowanych w Centrum Turystyki i Współpracy 
Transgranicznej w Lipsku Polesiu 
 
ZAKWATEROWANIE:  
Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w Lipsku Polesiu  -  60 miejsc na łóżkach 
(koniecznie z własnym śpiworem) - 15 zł za noc,  pokoje 4 x 8 osób,2 x 5 osób, 4 x 2 osoby, 
1 x 4 osoby  decyduje kolejność zgłoszeń w pozostałych noclegach organizator nie 
pośredniczy. 
 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:  
zgłoszenia do zawodów tylko na formularzu zgłoszeniowym www.azymutsiedliska.cba.pl 
wraz z zapotrzebowaniem ilościowym na wyżywienie i noclegi należy dokonać do dnia 
22.05.2015 roku na adres: e-mail: pitt144@wp.pl  
 
UWAGI KO ŃCOWE:  
w zawodach będzie wykorzystany system SI, zawody są ubezpieczone, informator nr 2 i 
wiadomości bieżące na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl.  
Każdy kraj powinien wziąć ze sobą flagę narodową oraz hymn na płycie CD w formacie mp3 
 
KONTAKT :  
Kierownik zawodów Piotr Chabros 693133056, pitt144@wp.pl  

 
PROGRAM ZAWODÓW 

 
08.06.2015 r.  (poniedziałek) 
Przyjazd do godz. 12.00 
16.00 sprint foxoring 3,5 MHz 
 
09.06.2015 r. (wtorek) 
 foxoring 3,5 MHz 144 MHz 
 
10.06.2015 r. (środa) 
foxoring 144 MHz 
 
 

 


