
BIULETYN 

I RUNDY  PUCHARU  PODKARPACIA  W  BIEGU  NA  ORIENTACJĘ 

  

 

1. Termin zawodów : 

Etap 1 – 01.05.2021 godz.10.30 

Etap 2 -  01.05.2021 godz. 14.30 

2. Miejsce zawodów: 

Ośrodek TANEW w Ulanowie 

3. Mapy :   

Etap 1  „Ulanów”  skala 1 : 10 000 e=2,5m aktualność lato 2020 

Etap 2 „Ulanów - Camping” skala 1 : 3 000 e=2,5m aktualność lato 2020 

4. Kategorie wiekowe: 

o Kategorie damskie : K10, K12, K14, K16. K18-21, K35-45, K50-65.  

o Kategorie męskie : M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50-65, M65+ 

o        Kategorie popularyzacyjne : KM-10N (faworki tylko na E1) 

 

W przypadku małej ilości zawodników organizator zastrzega sobie prawo do łączenia 

kategorii. 

5. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2021 roku na bizonharper@wp.pl 

lub telefonicznie (SMS) na numer tel. 888173124 , po tym terminie tylko w przypadku 

posiadanych wydrukowanych map z trasami. Zgłoszenie musi zawierać: Imię i 

nazwisko, rok urodzenia, klub, nr chipa(jeżeli zawodnik go posiada lub informacje o 

chęci wypożyczenia go od organizatora). 

6. Wpisowe: 

15zł – dzieci i młodzież do kategorii KM16 i KM-10N/ za 2 biegi 

25zł – pozostałe kategorie/ za 2 biegi 

7. Nagrody: 

Nagrodami za zajęcie 1 do 3 miejsca w każdej kategorii są medale i dyplomy. 

Klasyfikacja łączna za 2 biegi 

8. Pozostałe informacje: 

• Zawody zostaną rozegrane przy użyciu elektronicznego systemu – działać 

będzie system AIR+ , potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent 

• Możliwość zakupu obiadu  spożywanego pomiędzy biegami w cenie 25 zł/szt  - 

miejsce teren ośrodka , zamówienia można składać na w/w maila  

• Elektroniczne karty startowe dla zawodników, którzy ich  nie posiadają 

zabezpiecza organizator 

• Koszt wypożyczenia chipa lub karty – 5zł (ograniczona liczba chipów AIR+) 

• Koszt zgubienia karty – 60 zł, Koszt zgubienia chipa – 150-300zł (zależnie od  

typu) 

• Centrum Zawodów  

mailto:bizonharper@wp.pl


Ośrodek TANEW w Ulanowie (duże zadaszenie obok budynku Tanew) 

• Interwał startowy i limit czasu 

Etap 1 – 2 minuty; limit czasu 120 minut 

Etap 2 – 1 minuta limit czasu 70 minut 

 

• Istnieje możliwość pozostania na 2 treningi w niedzielę 2.05.2021 koszt 

5zł/uczestnik 

 

 

 


