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Lublin, dn. 21.04.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 77 
Terminarz zawodów w kolarstwie górskim kobiet i mężczyzn. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2021/2022 w jeździe 

indywidualnej na czas w kolarstwie górskim kobiet i mężczyzn (konkurencja XC – cross 

country) odbędą się 7.05.2022 r. (sobota) na terenie MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie (wzdłuż 

ul. Osmolickiej i Zalewu Zemborzyckiego – patrz mapkę). 

 

Program zawodów: 

 godz. 08:30-09:00 – weryfikacja kobiet 

 godz. 09:15 – początek startów kobiet 

 godz. 11:00-11:30 – weryfikacja mężczyzn  

 godz. 11:45 – początek startów mężczyzn 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia imienne należy przesyłać do dnia 5 maja 2022 r. (czwartek) na adres: 

amwl@azs.lublin.pl.  

 zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane. 

 

Sprawy techniczne:  

 zawody zostaną rozegrane indywidualnie. 

 na podstawie wyników indywidualnych zostanie utworzona klasyfikacja drużynowa  

uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), do klasyfikacji drużynowej wliczone 

zostaną wyniki 2 najlepszych zawodniczek oraz 3 najlepszych zawodników danej 

uczelni. 

 dystans: kobiety – 2 okrążenia, mężczyźni – 3 okrążenia. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i ilości okrążeń przed 

rozpoczęciem zawodów. 
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 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny 

dostępnym na amwl.lublin.pl. 

 

Zalecenia i komunikaty:  

 zawody odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 

(zalecamy systematyczną dezynfekcję rąk). 

 informujemy, że każdy uczestnik przed zawodami może zostać poproszony  

o wypełnienia kwestionariusza. 

 przekazujemy, że zgodnie z obowiązującymi w danym dniu regulaminami obiektów 

może obowiązywać brak możliwości korzystania z szatni, a do dyspozycji będzie 

tylko toaleta. 

 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, 

opublikowanymi w Dzienniku Ustaw i obowiązującymi w danym dniu. 

 jednocześnie informujemy, że dany komunikat wraz z terminarzem zawodów może 

ulec zmianie/korektom w zależności od postanowień Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Ministerstwa Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

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 

amwl.lublin.pl w dziale weryfikacja. 

 Zawodnicy nie posiadający ważnej legitymacji ISIC-AZS/AZS/ITIC-AZS  

nie będą pod żadnym pozorem dopuszczani do startu w zawodach. TYLKO 

WAŻNA LEGITYMACJA AZS BĘDZIE UMOŻLIWIAŁA START  

W ZAWODACH. 

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji 

można dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (CKFiS UP, ul. Głęboka 31, 

pok. 25) w godz. 9.00-14.00. 
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Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Jakub Kańkowski  

(e-mail: jakub.kankowski@azs.lublin.pl, tel.: 531-925-161). 

 partnerem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie. 

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  

/-/ 

mgr inż. Piotr Rejmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już dziś zapraszamy na 

UROCZYSTĄ GALĘ AMWL 
Podsumowanie rywalizacji 

w Akademickich Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego 2021/2022 

14.06.2022 r. (wtorek) 
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Wspierają:  

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy sprawują:  

 

 

 

Patronatem medialnym objęli:  

       

    

 


