Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Propozície

Medzinárodné majstrovstvá SR 2006 v orientačnej cyklistike 
na stredných tratiach
5. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2006

6. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2006 - šprint



Technické zabezpečenie: 	ATU KOŠICE

Termín: 			10. – 11.06.2006

Klasifikácia pretekov:	10.6.2006 – Medzinárodné majstrovstvá SR na stredných tratiach
 	11.06.2006 – 6. kolo Slovenského pohára v OC - šprint 

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.)
stredná  trať– (do 60 min)

Prihlášky:			Do 6.6.2006
e-mailom: @azet.sk" bodur@azet.sk , (platí po spätnom potvrdení).

Centrum pretekov: 		Sobota: Kavečany, chata Hrešná
				Nedeľa: Pri výhliadkovej veži 

Prezentácia: 			V centre pretekov 10. 6.2006  od 09:30-11:00

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: 			telocvičňa, turistická ubytovňa-  na vyžiadanie 

Mapa:				So: Nová pre OC 1:15 000, E 10 m, A4, stav máj 2006, 
Ne: Nová pre OC 1:10 000, E 5 m, A4, stav máj 2006
bez vodovzdornej úpravy

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

Spôsob razenia: 		Sport Ident, do prihlášky uviesť číslo SI

Štartové čísla: 	každý pretekár obdrží pri prezentácii štartové číslo – je povinný ho nosiť počas celých pretekov na čelnej strane bicykla

Vzdialenosti: 			Sobota							Nedeľa
parkovisko - centrum 		1800 m		0 km
centrum – štart 		do 2 km 		do 2 km
centrum – cieľ 		0 m 			0 m

Vyhlásenie výsledkov:	v sobotu po skončení pretekov – cca 16:00
v nedeľu po skončení pretekov – cca 13:00

Upozornenie:	Preteky sa konajú pri plnej cestnej premávke. V nedeľu stredom mapy prechádza štátna cesta, po ktorej nie sú možné postupy. Križovať ju je povolené len na povinnom úseku.

Počasie:			predpoveď počasia na www.meteo.sk – oblasť Košice

Funkcionári: 			Riaditeľ pretekov: 	Vladimír Tysz: statys@netkosice.sk
Hlavný rozhodca: 	Boris Ďurčo: bodur@azet.sk
Staviteľ tratí: 		V. Tysz, B. Ďurčo

Schval. doložka: 	Propozície pretekov boli schválené Sekciou OC SZOŠ dňa 13.06.2006

Informácie: 			Boris Ďurčo 0905 304 315, bodur@azet.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.


