SLOVENSKÝ ZväZ ORIENTAčNýCH šPORTOV,
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Slovenský rebríček JEDNOTLIVCOV v orientačnom behu
- klasická trať, skrátená trať

AKADEMICKÉ majstrovstvá SR v orientačnom behu 2006


PROPOZÍCIE
	

Usporiadateľ:			Slovenský zväz orientačných športov,  Slovenská asociácia univerzitného športu

Technické zabezpečenie:		Klub orientačného behu Sokol Kysak
				
Termín:				27. - 28.5.2006

Centrum pretekov:		Lemešany, okres Prešov

Zhromaždisko:			lúka, S od obce Lemešany, v blízkosti Rozvodne Lemešany a odbočky z hl. cesty na Obišovce a Kysak

Štart 00:				27.5.2006 - 12:00 hod
				28.5.2006 – 10:00 hod

Klasifikácia pretekov: 	27.5.2006 – otvorené preteky jednotlivcov v dennom orientačnom behu s určeným poradím KS na 
     					     klasickej trati,  rankingový koeficient pre kat. M,W 21E „E“, ostatné kategórie rankingový
					     koeficient „A“, resp. kat. M21D, koeficient „D“
					
28.5.2006 – otvorené preteky jednotlivcov v dennom orientačnom behu s určeným poradím KS na skrátenej trati,  rankingový koeficient pre kat. M,W 21E „E“, ostatné kategórie rankingový koeficient „A“, resp. kat. M21D, koeficient „D“
 - Akademické majstrovstvá SR v orientačnom behu

Kategórie:	sobota 27.5.2006 -	slovenský rebríček, 
M-12A, M-14A, M-16A, M-18A, M-20A,  M21-E, M21-B, M21-D, M35-A, M40-A, M45-A, M50-A, M55-A, M60-A, 
M65-A, M70-A
W-12A, W-14A, W-16A, W-18A, W21-E, W21-B, W21-D, W35-A, W40-A, W45-A, W50-A, W55-A, W60-A

verejné preteky
M-10N, M-10R, W-10N, W-10R, N, K,     / N= náborová, K= kondičná /
		

nedeľa 28.5.2006 -	slovenský rebríček,  Akademické majstrovstvá SR

M-12A, M-14A, M-16A, M-18A, M-20A,  M21-E, M21-B, M21-D, M35-A, M40-A, M45-A, M50-A, M55-A, M60-A, 
M65-A, M70-A
W-12A, W-14A, W-16A, W-18A, W21-E, W21-B, W21-D, W35-A, W40-A, W45-A, W50-A, W55-A, W60-A

Kategórie M 21-E,W 21-E, M 21-B,W 21-B a M-20A budú v nedeľu bežať na rovnakej trati z dôvodu súčasného konania sa akademických M SR.

verejné preteky
M-10N, M-10R, W-10N, W-10R, N, K,     / N= náborová, K= kondičná /

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade počtu prihlásených pretekárov menej ako 3.


Predpokladané časy víťazov:	Podľa pravidiel OB články 9.9.; 9.10.
			 

Prihlášky:			Termín prihlášok do 12.5.2006 
				-písomne (spolu s dokladom o zaplatení) na adresu: Valér Franko, Kysak 403, 04481
				-e-mailom na adresu: warbeck@mail.t-com.sk  Prihláška je platná až po jej spätnom potvrdení
Použite povinný formát prihlášok,  využite nástroj na tvorbu prihlášok umiestnený na zväzovej stránke http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm Prihlášky v inom formáte nebudú akceptované
Pre každé preteky (klasická trať, skrátená trať) vygenerujte samostatnú prihlášku.
Prosíme v prihláške uviesť číslo vlastného čipu. V poznámke uveďte žiadosť o zapožičanie SI čipu od usporiadateľa. V prihláške tiež vyznačiť pretekárov, ktorí sú študentmi vysokej školy a jej presný názov. Prihlášky po termíne 12.5.2006 budú prijímané v rámci možností usporiadateľa s 50%prirážkou. Poplatky je možné uhradiť bankovým prevodom na účet:
TJ Sokol Kysak, č.ú 4003246178/7500  ČSOB, a.s. Košice

Štartovné:						do 12.5.2006   			po 12.5.2006
M,W-10, -12, 
M,W-14, N , K 		 60.-Sk/deň       			90.-Sk/deň

M,W-16, -18	 	100.-Sk/deň   			150.-Sk/deň

ostatné			130.-Sk/deň     			200.-Sk/deň
				
				Pretekári štartujúci na Akademických MSR poplatok za štartovné na skrátenej trati neplatia.

Raziaci systém:			Bude použitý raziaci systém Sport Ident,  Zapožičanie SI- čipu za úhradu 50.-Sk/deň.             					V prípade nevrátenia čipu budeme účtovať poplatok 800.-Sk

Žrebovanie štart. poradia:		neverejné podľa čl. 6 Súťažného poriadku
	
Prezentácia:			-v piatok 26.5.2006, 18:00 - 22:00 hod 	   v Kultúrnom dome Kysak
				-v sobotu 27.5.2006, 9:00 – 11:00 hod     na zhromaždisku
		
Vzdialenosti:			Centrum pretekov – ubytovanie     			- 7km
				Centrum pretekov – zhromaždisko			- 0m
				parkovisko – zhromaždisko             			- do 300m
				zhromaždisko – štart  				- do 1500m (bude upresnené  v pokynoch)
				zhromaždisko – cieľ	         		                - 0m 

Doprava: 			Organizátor nezabezpečuje

Ubytovanie: 			objednanie ubytovania cez organizátora pretekov /počet uviesť v prihláške/
Telocvičňa ZŠ (vlastné spacáky)					  60.-Sk os/noc

Objednanie ubytovania individuálne na uvedených tel. číslach
				Škola v prírode Kysak, +421556991315   (možnosť dohodnúť stravu)	270.-Sk os/noc
Ubytovňa pri žst Kysak   (max 30 miest) +421907947097             		200.-Sk os/noc
Horáreň Kysak (max 20 miest)  +421908563619				100.-Sk os/noc
Ubytovanie z 27/28.5.2006 bude pretekárom Akademických MSR preplatené SAUŠ /ing. J.Mižúr/ na základe predloženého potvrdenia o zaplatení.

Stravovanie:			-v miestnych a okolitých reštauračných zariadeniach (informácie u usporiadateľa)
				-v bufete na zhromaždisku

Parkovanie:			parkovisko v mieste zhromaždiska,		 auto – 20.-Sk/deň,      bus 50.-Sk/deň, 
Platba za parkovné sa uhradí pri prezentácii.
		
Mapa:				Konvalinka 3,  1:10 000,   e=5m, stav jeseň 2004 – jar 2005, autor: M. Borodaev
				32x45 cm, mapa nie je vodovzdorne upravená

Terén:				Stredne kopcovitý miestami detailný s prevažne dobrou priebežnosťou
		
Vyhlásenie výsledkov:	nedeľa 28.5. – 14:00 hod.							       	                - spoločné  za oba preteky. Poradie v jednotlivých kategóriách bude dané súčtom časov za obidva dni.
 	
akademické MSR  -   po ukončení preteku asi o 13.30 hod.
								
Funkcionári pretekov:
				riaditeľ: 		Milan Kollár
				hl. rozhodca: 	Stanislav Franko R2		
				stavba tratí:	Valér Franko, František Papuga		
						
Predpis:	Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku SZOŠ. Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ 11.apríla 2006.

Informácie:			http://www.kysak.sk 
Valér Franko: warbeck@mail.t-com.sk   tel. +421556991685, +421905270887
				Jaroslav Kollár: kollarj@mail.t-com.sk   tel. +421556991460, +421905837844
				
Poznámka:			Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo (čl. 4.1 pravidiel OB)
		




Stanislav Franko 										Milan Kollár
hlavný rozhodca										riaditeľ pretekov		

				

