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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

      

Lublin, dn. 21.02.2018 r. 

 

KOMUNIKAT nr 48 
Terminarz II rundy biegów przełajowych. 

        

 

Zawody II rundy Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego 2017/2018  

w biegach przełajowych kobiet i mężczyzn odbędą się 9 marca 2018 r. (piątek)  

na terenach zielonych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława 

Andersa w Chełmie (ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm). 

 

Program zawodów: 

 godz. 9.30 – odjazd autokarów z Lublina (parking między kortami Lubelskiego Klubu 

Tenisowego, a stacją benzynową PKN Orlen, Aleje Zygmuntowskie) 

 godz. 11.00 – przyjazd do Chełma 

 godz. 11.15-12.00 – weryfikacja i rozgrzewka 

 godz. 12.15 – start do biegu kobiet – dystans ok. 2500m 

 godz. 12.30 – start do biegu mężczyzn – dystans ok. 3500m 

 godz. 12.45 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów 

 godz. 13.00 – odjazd autokaru do Lublina  

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia imienne do zawodów prosimy przesyłać na adres mailowy: 

jakub.kankowski@azs.lublin.pl do dnia 7 marca 2018 r. (środa) do godz. 12.00 !!!  

na druku zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale  

Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Dyscypliny/Biegi przełajowe. 

 zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane. 
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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

 

Sprawy techniczne:  

 zawody zostaną rozgrywane zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym 

na http://azs.lublin.pl/ oraz przepisami PZLA. 

 prowadzone będą dwie klasyfikacje w ramach AMWL: indywidualna kobiet i mężczyzn 

oraz drużynowa kobiet i mężczyzn. 

 do klasyfikacji drużynowej AMWL będą wliczane wyniki czterech najlepszych 

zawodniczek i czterech najlepszych zawodników. 

 

Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS)  

oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnieni są zawodnicy pozytywnie zweryfikowani podczas  

I rundy AMWL 2017/2018. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP,  

ul. Głęboka 31, pok. 25) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Paweł Danielczuk  

(tel. 531-925-395, pawel.danielczuk@azs.lublin.pl). 
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