
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
Národných rebríčkových pretekov na krátkej a skrátenej trati v orientačnom behu

CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING MEETING 2008

Technické Klub OB KOBRA Bratislava
zabezpečenie

Termín 05.04.2008 (sobota) Národné rebríčkové preteky na krátkej trati v OB
06.04.2008 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na skrátenej trati v OB

Klasifikácia 05.04.2008 - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na krátkych
tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť
06.04.2008 - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na
skrátených tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Preteky sú zároveň 3. a 4. kolom Oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v OB

Centrum Šaštín-Stráže – Rekreačné stredisko Gazárka, www.gazarka.sk

Kategórie W -10N,R -12, -14, -16, -18, 21-E,B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-
M -10N,R -12, -14, -16, -18, -20, 21-E,B,D, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-
K3-kondičná, N-náborová

Prihlášky Zasielať e-mailom na adresu registration@cesom2008.sk. Prihlášku považujte za
doručenú po jej spätnom potvrdení.
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI-číslo alebo požiadavku na
prenájom čipu, účasť na pretekoch (krátka+skrátená, len krátka, len skrátená), počet
miest na ubytovanie v telocvični a na internáte a na ktoré noci.

Štartovné Na CESOM2008 (krátka aj skrátená trať spolu), podľa kategórie a termínu zaslania
prihlášky je nasledovné:

Kategória Do 01.03.2008 Do 15.03.2008 Neskôr
W/M-10N,R 90,- Sk 90,- Sk 90,- Sk
W/M-12, -14 90,- Sk 120,- Sk 180,- Sk
W/M-16, -18, 55- až 65-, K, N 180,- Sk 240,- Sk 360,- Sk
Ostatné kategórie 240,- Sk 300,- Sk 480,- Sk

Len na krátku trať alebo len na skrátenú trať, podľa kategórie a termínu zaslania
prihlášky je nasledovné:

Kategória Do 01.03.2008 Do 15.03.2008 Neskôr
W/M-10N,R 45,- Sk 45,- Sk 45,- Sk
W/M-12, -14 60,- Sk 90,- Sk 120,- Sk
W/M-16, -18, 55- až 65-, K, N 120,- Sk 150,- Sk 240,- Sk
Ostatné kategórie 150,- Sk 180,- Sk 300,- Sk

Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet:
KOBRA Bratislava, SLSP, č. ú.: 0110804915/0900
v termíne zaslania prihlášky.

Prezentácia 05.04.2008 od 9.30 do 11.30 hod v centre pretekov.



Ubytovanie Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu
v internáte (6-lôžkové izby), nutný spací vak - 120,-Sk / osoba / noc
v telocvični vo vlastných spacích vakoch -   60,-Sk / osoba / noc

V blízkom okolí sú nasledovné možnosti ubytovania, treba objednať individuálne:

Ubytovňa – Ľahké stavebné hmoty, ubytovanie v 1 a 2-lôžkových izbách, WC
a sprcha na na izbe, kuchynka na chodbe 250,-Sk/osoba/noc. Kontakt: p. Ovečka
034 6592163, 0904 465206 (objednávať 2 týždne pred pretekmi).

Ubytovňa – Futbalový štadión, p. Vrtalík, kontakt: 0903 129365

Ďalšie ubytovacie možnosti sú v Kútoch, v Senici a prípadne v Bratislave.

Stravovanie V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí

Doprava Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

Štart 000 05.04.2008 13:00 (krátka trať)
06.04.2008 09:00 (skrátená trať)

Mapy 1 : 10 000 pre krátku trať, 1 : 15 000  pre skrátenú trať, stav marec 2008, spracovaná
podľa ISOM 2000, autor Volodymyr Kocymjuk, aktualizácia Radoslav Jonáš.
Tlač máp na laserovej tlačiarni, na štarte k dispozícii mapníky.

Opis terénu Rovinatý terén s  pieskovými dunami, čistý, veľmi dobre priebežný borovicový les.
Hustá cestná sieť, v južnej časti jemná terénna členitosť, v severnej časti listnatý les,
rôzna priebežnosť, miestami bažiny a melioračné ryhy.

Raziaci systém Sportident
Zapožičanie SI-čipu: 60,- Sk / preteky / osoba.
Strata resp. nevrátenie SI-čipu: 900,- Sk.

Funkcionári Riaditeľ pretekov Štefan Máj
Hlavný rozhodca Daniel Kuna, RI
Stavba tratí Paulína Májová, RI
Tajomníčka Beáta Vávrová

Ceny CESOM-2008: prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov oboch
pretekov) obdržia upomienkové ceny. Prví traja pretekári v kategóriách M21-E a
W21-E získajú finančné odmeny vo výške 200,- / 100,- / 50,- EUR, ak bude v danej
kategórii klasifikovaných viac ako 25 pretekárov, inak budú finančné odmeny vo
výške 100,- / 50,- / 30,- EUR.

Informácie www.cesom2008.sk, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Predpis Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.
Tieto propozície boli schválené sekciou OB dňa 28.12.2007

Upozornenie Vydaním týchto propozícií je celý priestor máp Červený rybník, Siatiny Kobyliarka
vyhlásený za zakázaný.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov.

Štefan Máj Daniel Kuna
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca


