
BIKO ADNATURA 05
(alebo tiež záver MTBO sezóny 2005)

Miesto: Zimné výcvikové stredisko AŠK DUKLA 
B. Bystrica – Králiky (Z od BB smer Tajov)
(na koniec obce Králiky a potom smerom k lyžiarskym vlekom, následne 
asfaltkou  krížom cez zjazdovku k penziónu Horec a na koniec asfaltky - a ste tam)
(cestu Vám možno vyznačíme, v prípade snehovej pokrývky sú vhodné snehové reťaze)

Termín: 12. november 2005, sobota (až nedeľa)

Klasifikácia pretekov:
- orientačná súťaž dvojíc na horských bicykloch
- obidvaja súťažiaci musia v ľubovoľnom poradí prejsť všetky kontrolné stanovištia
- každé KS musí navštíviť aspoň jeden pretekár
- na KS sa nemusí ísť s bicyklom
- do cieľa musí prísť dvojica spoločne

Kategórie: - jedna kategória
- žena v dvojici  - koeficient A = 0,85
- člen dvojice do 15 rokov (vrátane) - koeficient B = 0,85
- člen dvojice nad 40 rokov (vrátane) - koeficient C = 0,85
- člen dvojice nad 100 kg (oblečený) - koeficient D = 0,85

výsledný čas sa násobí príslušným koeficientom (koeficientov môže byť viac- navzájom sa násobia).

Raziaci systém: klasické papierové preukazy - dvojica obdrží dva kusy
spolu na obidvoch preukazoch musia byť orazené všetky KS

Mapa: Krákor 2, pre OC, 1:15000, e 5m , stav apríl 2005, veľkosť A4, bez vodovzdornejúpravy,
každá dvojica obdrží dve mapy so všetkými KS

Štart: 12:00, hromadný

Ubytovanie: na lôžku priamo v areáli strediska (obmedzený počet) - 150,- Sk
vo vlastnom spacáku v areáli strediska 40,- Sk
(ubytovanie sa bude prideľovať podľa došlých prihlášok)

Štartovné: 200,- Sk dvojica,  v cene je aj večera a ostatné k nej

Prihlášky: do 9.11. 2005 na adresu:
kundrata@zoznam.sk, kópiu na kundrata@selikotrade.sk
v prihláške uveďte: mená v dvojici; klub; koeficienty, ktoré si uplatňujete
(napr.: Kundrata Michal (D), Kundratová Danka (A,C) – BIKO Banská Bystrica)

Iné: - súčasťou bude vyhodnotenie Slovenského pohára v OC 2005
- v nedeľu dopoludnia sa uskutoční zasadnutie sekcie OC  SZOŠ - program - sezóna 2006
- cyklistická prilba je povinná
- preteky sa uskutočnia za akýchkoľvek podmienok (poveternostných)

Riaditeľ pretekov: Kundrata
Hlavný rozhodca: Kundrata
Staviteľ tratí: Kundrata
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