
Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike
 25.6.2005 krátka trať

26.6.2005 dlhá trať
World ranking event 2. a 3. kolo

Slovenský pohár 3. a 4. kolo

PROPOZÍCIE

Organizátor:
Slovenský zväz orientačných športov  http://www.orienteering.sk/

Technické zabezpečenie:
Klub orientačného behu Martin

Dátum konania:
 25.6.2005 krátka trať WRE 2. kolo

 Slovenský pohár 3. kolo (30-40 min)
 26.6. 2005 dlhá trať WRE 3. kolo

 Slovenský pohár 4. kolo (120-140 min)

Miesto konania:
Martin: 220 km severne od Bratislavy

50 km severne od Banskej Bystrice – WChMTBO2005
pozri mapu: MAPY.ATLAS.SK

Prezentácia:
 24.6.2005 (piatok) – v mieste ubytovania
 Združená stredná škola dopravná  (pozri tu: mapa )

Zelená 2
 Martin - Priekopa

18.00 - 23.00

25.6.2005 (sobota) – v centre pretekov 
 Areál chaty Storočnica a Chaty u Capa (pozri tu:    centrum )

Kolónia Hviezda
 Martin - Priekopa
 9.00  – 11.00

Kategórie:
majstrovské: W- , W 40-, W 14-18,

 M- , M 50-, M 40-, M 14-18, 
nemajstrovské: MW -14, OPEN

Ubytovanie :
Združená stredná škola dopravná  (pozri tu:  mapa )
Zelená 2, Martin- Priekopa
 1. Internát   3- posteľové izby   240,- Sk/osoba/noc
 2. Telocvičňa vlastné spacáky   80,- Sk/osoba/noc

http://mapy2.atlas.sk/MapViewer/mapviewer.aspx?cy=5444003&cx=4348991&icon=default&scale=30000&action=zoomto&icontext=Zelen%e1+(Martin)
http://mapy.atlas.sk/mapa/eventcentre
http://mapy2.atlas.sk/MapViewer/mapviewer.aspx?cy=5444003&cx=4348991&icon=default&scale=30000&action=zoomto&icontext=Zelen%e1+(Martin)
http://mapy2.atlas.sk/MapViewer/search.aspx?cityname=&rcp=&rco=&rok=3453&rulice=
http://www.orienteering.sk/


Prihlášky:
Do 10. 6. 2005 e-mailom na adresu:  peterjurcik@ifc.sk , použite prihlasovací
formulár, dostupný na http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm v časti
Kluby - Prihlášky.

Prihláška e-mailom je platná až po spätnom potvrdení, ktoré vykonáme
po pripísaní úhrady štartovného na náš účet.

V prihláške uveďte objednávku ubytovania, rozpis platieb, záujem
o zapožičanie SI čipov a čas príchodu.

Prihlášky po termíne 10. 6. 2005:  iba podľa možností usporiadateľa a za
100 % prirážku ku štartovnému.

Štartovné:

Členovia SZOS platia štartovné vo výške 50 % z uvedených súm.

Kategória Sobota
(krátka trať)

Nedeľa
(dlhá trať)

WRE: M (muži) 320,- 400,-
W (ženy) 320,- 400,-

Ostatní: W 40- 240,- 280,-
M 50- 240,- 280,-
M 40- 240,- 280,-
W 14-18 240,- 280,-
M 14-18 240,- 280,-
MW –14 200,- 200,-
Open 200,- 200,-

Poplatky:
Štartovné uhraďte do 10.6.2005  na účet :
Klub orientačného behu Martin, č.ú. : 262 3816 128/1100, Tatra banka,a.s.
Ako účel platby (špecifický symbol) uveďte skratku Vášho klubu, konštatný
symbol 0308, variabilný symbol 25062005
Ostatné poplatky uhradíte v hotovosti pri prezentácii.

Štart  „000“:
Sobota  25.6.2005 – 13.00
Nedeľa 26.6.2005 –   9.00

Vzdialenosti:
Sobota   : zhromaždisko – cieľ: 0 m
Nedeľa : zhromaždisko – cieľ: 0 m
Zhromaždisko – štart: bude zverejnené na

http://www.orienteering.sk/martin/2005mtbo

Terén:
Časť pretekov bude prebiehať v podhorskom až horskom teréne, časť
v otvorenom teréne pasienkov a lúk a časť v sídliskovej časti s rozličnou
kvalitou ciest a chodníkov.

http://www.orienteering.sk/martin/2005mtbo
http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm
mailto:peterjurcik@ifc.sk


Mapa:
Nová mapa špeciálna pre MTBO,  1:20 000. Vodovzdorne neupravená.
Stav jar 2005, autor: Peter Jurčík.

Technická kontrola:
Kontrola bude prebiehať priamo pred štartovým koridorom. Pretekári sú
povinní mať cyklistickú prilbu na MTB upevnenú na hlave a SI čipy  pevne
uchytené na bicykli.

Raziaci systém:
Bude použitý  SPORT ident, SI čipy bude organizátor požičiavať za úhradu
40,-Sk na deň pri prezentácii, v prípade nevrátenia čipu vyžadujeme 800,-Sk
za kus.

Ceny:
Víťaz získa titul medzinárodný majster SR v OC 2005 na krátkej/dlhej trati v
príslušnej kategórii. Najlepší traja pretekári v každej kategórii obdržia medaily,
diplomy a vecné ceny. Slávnostné vyhlásenie pretekov bude v nedeľu 26. 6.
v areáli cieľa za oba dni.

Iné:
Jazda na bicykli mimo ciest je zakázaná. Zakázané je križovať oplôtky pre
dobytok. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Každý účastník pretekov sa ich zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a
nebezpečie.

Hlavní funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov        Peter Jurčík         peterjurcik@ifc.sk
Staviteľ tratí                Peter Vandlíček
Národný kontrolór       Igor Zuzčák
Hlavný rozhodca         Martin Václavík

Informácie:
Všetky dôležité informácie budú zverejnené na
http://www.orienteering.sk/martin/2005mtbo

Ďalšie informácie -  peterjurcik@ifc.sk tel: 0905/ 496801

Schvaľovacia doložka:
Tieto propozície boli schválené sekciou OC SZOŠ dňa 3.5.2005.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Peter Jurčík, v.r. Martin Václavík, v.r.
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca

http://www.orienteering.sk/martin/2005mtbo

	World ranking event 2. a 3. kolo
	Slovenský pohár 3. a 4. kolo
	PROPOZÍCIE

	Organizátor:
	Technické zabezpeèenie:
	Dátum konania:
	           25.6.2005 krátka tra• WRE 2. kolo
	           26.6. 2005 dlhá tra•   WRE 3. kolo

	Miesto konania:
	Kategórie:
	PrihláŠky:
	PrihláŠky po termíne 10. 6. 2005:  iba pod¾a možností usporiadate¾a a za 100 % prirážku ku Štartovnému.
	Štartovné:
	Èlenovia SZOS platia Štartovné vo výŠke 50 % z uvedených súm.
	Kategória
	Sobota
	(krátka tra•)
	Nede¾a
	(dlhá tra•)
	WRE:
	M (muži)
	320,-
	400,-
	W (ženy)
	320,-
	400,-
	Ostatní:
	W 40-
	240,-
	280,-
	M 50-
	240,-
	280,-
	M 40-
	240,-
	280,-
	W 14-18
	240,-
	280,-
	M 14-18
	240,-
	280,-
	MW –14
	200,-
	200,-
	Open
	200,-
	200,-
	Poplatky:


	Štart  „000“:
	Vzdialenosti:
	Zhromaždisko – Štart: bude zverejnené na  http://www.orienteering.sk/martin/2005mtbo
	Terén:
	Mapa:
	Technická kontrola:
	Raziaci systém:
	Ceny:
	Iné:

