
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

 
Propozície

 
Medzinárodné majstrovstvá SR 2006 v orientačnej cyklistike v šprinte 
Medzinárodné majstrovstvá SR 2006 v orientačnej cyklistike vo voľnom výbere poradia KS – 
dlhá trať
1. a 2. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2006

 
 

 
Tech. zabezpečenie:ŠK BIKO Banská Bystrica
 
Termín: 22. – 23.04.2006 
 
Klasifikácia pretekov: 22.04.2006 – Medzinárodné majstrovstvá SR v šprinte, s určeným 

poradím KS, 
23.04.2006 – Medzinárodné majstrovstvá SR na tratiach s voľným 
výberom poradia KS, dĺžka ako dlhá trať

 
Kategórie: Majstrovské: M –18, M 19-, M 40-, M 50-, 

W –18, W 19-, W 40-
Verejné preteky: MW –14, Open

 
 
Predpokladaný čas víťazov:

V zmysle Pravidiel SZOŠ čl. 12.1.4. 

šprint (veľmi krátke preteky cca  30 min.)
VVpKS – ako dlhá trať (do 120 min)

Prihlášky: Do 14.04.2006 

e-mailom: kundrata@g-f.sk (kópia na: kundrata@zoznam.sk ) 
(platí po spätnom potvrdení).

Centrum pretekov: Vlkanová – obecný úrad 

(obec medzi B.Bystricou a Sliačom – cca 10 km od B.Bystrice)

Prezentácia: V centre pretekov 23.04.2006 10,30-12,00

Štart 00: sobota  13,00 nedeľa  10,00

Štartovné: MW –14, 0,- Sk
M –18, W –18, W 40-, M 50-: 80,- Sk 
M 19-, M 40-, W- 100,- Sk za jeden deň.
Splatné pri prezentácii.

Ubytovanie: z 22.04. na 23.04.2006
V športovej hale v obci Badín – 2 km od Vlkanovej – 50,- Sk osoba/noc
WC, sprchy s teplou vodou
uzamknutie bicyklov priamo v hale, platba pri prezentácii, ubytovanie objednajte v prihláške

Ďalšie možnosti ubytovania: www.hotelbystrica.sk (6 km od centra pretekov, lacné od 210,- Sk postel)
www.ubytujsa.sk
www.bbb.sk (objednávky individuálne)

mailto:kundrata@g-f.sk
http://www.bbb.sk/
http://www.ubytujsa.sk/
http://www.hotelbystrica.sk/
http://www.hotelbystrica.sk/
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Mapa: Kozlinec 2, 1:15000, E 5 m, (39x48 cm), stav júl-august 2005, bez vodovzdornej úpravy,

Opis terénu: Polootvorený terén s lesmi a lúkami, v nadmorskej výške 340 – 700 m.n.m, mierne až 
strmé svahy. Stredná hustota komunikácií. Chodníky a cesty su rôznej kvality.Trate 
prechádzajú aj intravilánom obce. Možnosť jazdy po lúkach a pasienkoch.

Spôsob razenia: klasické preukazy z ručným razením – papierové preukazy

Štarové čísla: každý obdrží pri prezentácii štarové číslo – je povinný ho nosiť počas celých 
pretekov na čelnej strane bicykla

 
Vzdialenosti: 22.04.2006 23.04.2006

centrum – parkovisko 0 m 0 m
centrum – štart do 2 km do 2 km
centrum – cieľ 0 m 0 m
centrum – ubytovanie 2 km 2 km

Vyhlásenie výsledkov: v sobotu 22.04.2006 po skončení pretekov – cca 16:00
v nedeľu 23.04.2006 po skončení pretekov – cca 14:00

Upozornenie:
Preteky  sa  konajú  pri  plnej  cestnej  a  železničnej  premávke.  V západnej  časti  mapy  sa  nachádza 
železničná trať popri ktorej sú možné postupy.
Pri prejazde do cieľa sa prechádza cez železničnú trať – dodržiavajte svetelnú signálizáciu a spustené 
rampy.
Terén umožňuje jazdu po lúkach a pasienkoch – táto je povolená.

Počasie: predpoveď počasia na www.meteo.sk – oblasť Banská Bystrica
aktuálny pohľad na Banskú Bystricu - http://www.europasc.sk/_webcam.php 

 
Funkcionári: Riaditeľ pretekov: Juraj Kundrata, kundrata@slatina.sk 

Hlavný rozhodca: Ivan Kundrata
Staviteľ tratí: Michal Kundrata, Ivan Kundrata

 
Schval. doložka:  Propozície pretekov bol schválený Sekciou OC SZOŠ dňa 23.03.2006
 
Informácie: Michal Kundrata

0905/517744
kundrata@g-f.sk , kundrata@zoznam.sk 

 
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ 
NÁROKU  NA ODŠKODNÉ  PRI  ZRANENÍ  ALEBO  ÚRAZE  SPÔSOBENOM  POČAS  ALEBO  NÁSLEDKOM 
TÝCHTO PRETEKOV.
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