
PROPOZÍCIE
4. a 5. kola oblastného rebríčka Východ

Šefkov kufor - 6. ročník

Organizátor: Klub orientačného behu Sokol Kysak

Dátum: 21. - 22.6.2008

Miesto (centrum): Sobota: lúka, Z okraj obce Lemešany /priestor modelového tréningu AMS 2006 /
odbočka v dedine bude označená lampiónom  
Nedeľa: lúka, S od obce Lemešany, v blízkosti Rozvodne Lemešany a odbočky
z hl. cesty na Obišovce a Kysak

Zhromaždisko: Centrum pretekov

Klasifikácia pretekov:         Po obidva dni otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Sobota – skrátená trať, Nedeľa – skrátená trať

Kategórie: M, W - 10 NR M, W   21-C
 M, W - 10 N  M, W   35-C
 M, W - 12C   M, W   45-C
 M, W – 14C M,        55-C
 M, W – 16C M,        70-C
 M, W – 18C N  /otvorená náborová kategória/
 K /náročnejšia otvorená náborová kategória/
Štartovné: M, W – 10, -12, -14, -16, -18, M70-, N, K,   20.- Sk  /*30.-Sk/

ostatné kategórie   40.- Sk /*70.-Sk/
*platí pre pretekárov mimo oblasti Východ

Prihlášky: do 18.6.2008 na adresu: Kollár Jaroslav 04481 Kysak 369
 č.t. 0556991460,   mobil:   0905837844,   e- mail: kollarj@mail.t-com.sk

U registrovaných pretekárov uveďte aj registračné číslo, inak usporiadateľ
u týchto pretekárov nezaručí započítanie preteku do Slovenského rebríčka.
Prihlášky zasielajte v povinnom formáte – využite nástroj na tvorbu prihlášok na
stránke SZOŠ

Raziaci systém:                     Sportident, prosím do prihlášky uviesť čísla SI, zapožičanie SI -  40.-Sk/pretek, 
strata resp. nevrátenie SI - 800.- Sk

Štart 00:         sobota – 14.00 hod.           nedeľa – 10.00 hod

Pretekári kategórii MW10-R môžu štartovať v ľubovoľnom voľnom štartovnom čase podľa pokynov rozhodcov
na štarte.

Prezentácia: sobota od 12.30 – 13.30 hod. na zhromaždisku
nedeľa od 8.30 – 9.30 hod. na zhromaždisku

Vyhlásenie výsledkov: sobota  – 17.00 hod.    nedeľa – 13.00 hod.

Mapa:              Konvalinka 3, 1:10 000,  e=5m, stav jeseň 2004 – jar 2005, mapoval M.Borodajev



Terén:                        Stredne kopcovitý miestami detailný terén, stredná sieť chodníkov a ciest, les
prevažne listnatý s dobrou priebežnosťou, na niektorých miestach v dôsledku
ťažby dreva vznikli nové cesty resp. ich dnešná veľkosť nezodpovedá zákresu na
mape.

Vzdialenosti:                         21.6.2008 – sobota
zhromaždisko – štart 300 m
zhromaždisko – cieľ 0 m
parkovisko – zhromaždisko 0 až 200 m – parkovanie bude možné na lúke pri
zhromaždisku a na priľahlých cestných komunikáciach v obci. Neparkujte pred
bránami rodinných domov aby ste neobmedzovali ich obyvateľov!
štart – mapový štart    20 m

22.6.2008  - nedeľa
zhromaždisko – štart  750 m s prevýšením 90 m
zhromaždisko – cieľ 100 m
parkovisko – zhromaždisko 0 až 200 m – parkovanie bude možné na lúke pri
zhromaždisku
 štart – mapový štart      0 m

POZOR!!! pri vjazde a výjazde vozidiel z a na cestu III.triedy, cesta je pomerne značne frekventovaná!

Organizačný štáb:   Riaditeľ pretekov: Igor Porubčan
 Hlavný rozhodca: Valér Franko
 Stavba tratí:           Milan Kollár

Informácie: http://www.obkysak.info, Kollár Jaroslav, 0905837844, e- mail: kollarj@mail.t-com.sk

Poznámka:             Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo!

Igor Porubčan        Valér Franko
riaditeľ pretekov       hlavný rozhodca


