
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
Propozície rankingových pretekov v OB kategórie C, 2. kolo OR 

 

Jarná Cena Rapidu 
 

Organizátor: Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk
Špecifikácia 
pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením SportIdent. 
 
Dátum a štart: 21. 3. 2010 (nedeľa), 00:00 = 11.30 hod. 
Zhromaždisko: Chatová oblasť Devínske Jazero za Devínskou Novou Vsou. 
 
Raziaci systém: SportIdent, za požičanie SI čipu úhrada  =2,- € 

Pri strate zapožičaného SI čipu úhrada  =30,- € 
Prihlášky: Posielajte za oddiel do 16. 3. 2010, na formulári http://www.orienteering.sk/ranking/Kluby.php,

na e-mail: formanko@t-zones.sk, e-mail platí až po potvrdení, 
mimoriadne cez SMS na tel. č. 0903 514 492 

 
Kategórie: M,W-10D,  M,W-10,  M,W-14,  M,W-18,  M,W 19-,  M,W 45-,  M,W 55-,  Open. 

 
Štartovné: Kategórie M,W-10D, M,W-10, M,W-14,  =3,- € 

Ostatné kategórie    =4,- € 
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe písomnej prihlášky, 
Dodatočné prihlášky po termíne a pri prezentácii za prirážku 50% štartovného. 

 
Prezentácia: 21. 3. 2010 od 9.00 h. do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. 
 
Mapa: Na kliešti, M = 1:7500, E = 2,5 m, stav jar 2008, 6-farebná podľa kľúča IOF, rozmer A4, 

(297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené. 
 
Funkcionári: riaditeľ pretekov: Dušan Formanko R1 

hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1 
stavba tratí:  Martin Mazúr 

 
Vyhodnotenie: Vyhlásenie výsledkov pretekov bude po ukončení pretekov, cca okolo 14.30 hod. 
 Víťaz v každej kategórii dostane drobnú vecnú cenu, v M,W-14 a M,W-18 prví traja. 
 
Prémiová cena: Po vyhlásení výsledkov v nedeľu bude pre jednotlivca vyžrebovaná Prémiová cena =50,-€ 

v hotovosti. Do žrebovania budú zaradení všetci pretekári, okrem kat. M,W-10D a M,W-10. 
Podmienkou je absolvovať oba preteky, Prvý Jarný Kufor i Jarnú Cenu Rapidu, bez diskvalifikácie. 

 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ. 

Tento rozpis pretekov bol schválený Sekciou OB SZOŠ dňa 2.2.2010. 
Poznámky: *Všetci majstri sveta v dennom OB, LOB a Orientačnej cyklistike a ROB štartujú zadarmo s    

 možnosťou výberu vlastného štartového času. 
*V prípade, že sa do niektorej kategórie neprihlásia traja pretekári, usporiadateľ si vyhradzuje právo    
 zlúčiť túto kategóriu s inou. 
*Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku    
 na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 

 

Milan Petrinec                Dušan Formanko 
 hlavný rozhodca                riaditeľ pretekov 
 


