
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na krátkych tratiach 2008
rankingový koeficient E

a Liga školských družstiev v OB 2008.
PROPOZÍCIE

Usporiadateľ: TJ RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk
Termín:                14.9.2008 (nedeľa).
Klasifikácia pretekov:  Otvorené preteky jednotlivcov v dennom orientačnom behu s určeným poradím

 kontrolných stanovíšť.
Raziaci systém:    SportIdent, za požičanie SI čipu úhrada =50,- Sk na deň.

Pri strate zapožičaného SI čipu úhrada =800.-Sk.
Centrum pretekov:    SOUPaT, Hlinícka ul. 1, Bratislava - Krasňany.
Zhromaždisko:             V centre pretekov.
Prezentácia:  14.9.2008 (nedeľa), 9:30 – 11:00 hod. v mieste zhromaždiska.
Kategórie: M-16E,  M-18E,  M21E,  M35-E,  M45-E,  M55-E,

W-16E,  W-18E,  W21E, W35-E, W45-E,  W55-E,
Verejné preteky: M,W -10N,R,  M,W -12,  M,W -14,  K3
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórii v prípade nízkeho počtu prihlásených
pretekárov.

Prihášky: Písomne do 2.9.2008, iba e-mailom na adresu: formanko@t-zones.sk, prihláška platí až po
potvrdení prijatia. Prihlášky po termíne obmedzene a za dvojnásobné štartovné.

(Využite nástroj na tvorbu prihlášok umiestnený na zväzovej stránke http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm)

Štart: 00:00 = 13.00 hod.
Mapa: Nová mapa Pekná cesta, podľa štandardov IOF v mierke 1:10 000, ekvidištancia 5 m,

stav leto 2008, mapoval Volodymyr Kocymjuk jeseň 2007, revízia Milan Petrinec.
Terén:  Členitý, kopcovitý s dobrou priebežnosťou v listnatom lese, časť mapy je otvorený priestor

vo vinohradoch.
Štartovné: Kategórie M,W –10,  M,W-12,  M,W-14,  K3,   =60,- Sk/ deň

ostatní =130,-Sk/deň
Ubytovanie: Pevné lôžko na internáte v centre pretekov =300,- Sk /noc

v telocvični vo vlastných spacákoch =150.-Sk /noc
(v cenách ubytovania je odvod 50.-Sk pre miestnu časť).

Platby:  Podľa oddielovej prihlášky pri prezentácii.
Stravovanie:  Vo vzdialenosti 300m od zhromaždiska je obchodné centrum.
Doprava:  Organizátor dopravu nezabezpečuje.
Funkcionári:   riaditeľ pretekov     Dušan Formanko   R1

hlavný rozhodca      Milan Petrinec       R1
staviteľ tratí            Jozef Wallner

Vyhodnotenie:  Vyhlásenie výsledkov pretekov bude v nedeľu popoludní.
Predpis:         Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

 Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 3.7.2008.
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné

pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Dušan Formanko

predseda oddielu OB TJ Rapid Bratislava
 a riaditeľ pretekov


