
  Propozície pretekov  1. kola Oblastného rebríčka „VÝCHOD“
Prvý jarný kufor – východ

Špecifikácia          Otvorené,  denné  preteky  jednotlivcov  na klasickej trati,  s určeným  poradím  KS  a klasickým  
pretekov :            razením KS  do papierových  preukazov.  Preteky budú vyhodnotené aj ako súťaž  oddielov.
                              
Hodnotenie Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej kategórii,
oddielov: mimo diskvalifikovaných.  Každé  nižšie  umiestnenie  bude  mať  o  1  bod  menej,  posledný  pretekár 

v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Dátum a štart: 24. 3. 2007 (sobota),  00,00 = 13,00 hod.

Organizátor: Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava  v spolupráci s oddielom orientačného behu TJ 
Akademik  TU Košice

Kategórie: M,W-10N, M,W-10R, K ( kondičná kategória ), N ( náborová kategória ),
M-12, M-14, M-16, M-18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55-, M 70-  
W-12, W-14, W-16, W-18, W 21-, W 35-, W 45-

Štartovné:                                      Pretekári oddielov oblasti:                        Slovensko-východ     ostatní
Kategórie                   M,W   -10N, -10R, -12, -14, -16, -18,    M70-,    K, N        =20,- Sk           =30,- Sk
Ostatné kategórie                                                                       =40,- Sk           =60,- Sk

Prihlášky: Posielajte potvrdené oddielom do 20. 3. 2007 na adresu:     Jana Šmelíková, Havanská 13, 040 13 
Košice, alebo e-mailom: smelikova_start@zoznam.sk, tel. : 0915 963213                             

Zhromaždisko: Od Zeleného dvora po starej ceste na Budimír cca 1 km – od nadjazdu pri krematóriu bude vyznačené 
stužkami.

                             
Prezentácia: 24. 3.2007 od 11,30 hod. do 12,15 hod.   v mieste zhromaždiska

Mapa: Zelený dvor, M = 1:10 000, e = 5 m, stav jar 2003,  mapy nebudú vodovzdorne upravené.
Terén je mierne kopcovitý, miestami veľmi členitý, les dobre priebežný, miestami stopy po ťažbe dreva

Funkcionári: riaditeľ pretekov:     Jana Šmelíková
hlavný rozhodca: Peter Sláma  R1
stavba tratí: Ján Šmelík

Poznámky: *Všetci majstri sveta v dennom OB, LOB a Orientačnej cyklistike štartujú zadarmo s možnosťou výberu 
vlastného štartového času.
*Všetci  štartujúci  sa  zúčastňujú  pretekov  dobrovoľne  a  na  vlastnú  zodpovednosť,  bez  nároku  na 
odškodné pri zranení, alebo úraze spôsobenom počas, alebo následkom týchto pretekov.

               Peter Sláma Jana Šmelíková
               hlavný rozhodca                  riaditeľ pretekov
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