
Centrum voľného času DOMINO Zvolen 
                                                            
 

POZVÁNKA 
        na preteky v nočnom (NOB) a dennom (DOB) orientačnom behu jednotlivcov 

záverečné dvojkolo oblastnej súťaže – rebríček „STRED 2012“ 
Medzinárodné trojstretnutie univerzitných  miest 
Banská Bystrica – Budapest - Zvolen 

 „Veľká cena TIKO ŠPORTU“ 
 
 

  
Technické zabezpečenie: TJ  Mladosť  Domino  CVČ  Zvolen     
  
Termín:                             24.11.2012 (sobota)  Sliač, NOB - štart o 17:00 hod. 
                                           25.11.2012 (nedeľa)  Kováčová, DOB – futbalové ihrisko- štart o 10:00 hod.  
                                            od 14:00 hod. -  vyhlásenie výsledkov TIKO ŠPORTU 
                                                                   -  vyhodnotenie oblastného rebríčka  „STRED“ za rok 2012 
 
Prezentácia:                      NOB - So: 15:30 - 16:15 h., Základná škola Sliač, ul. Pionierska 11 
                               DOB - Ne:   9:00 -  9:15 h., Kováčová, Futbalové ihrisko  - sála 
 
Občerstvenie:                    - sobota: z vlastných zásob 
                                            - nedeľa: po dobehu čaj a športový bufet na ihrisku  
Strava:                               - sobota po NOB: polievka + večera + čaj = 3,00 €  
                                                - nedeľa po DOB: kotlíkový guľáš + chlieb + čaj = 3,00 € 
 
Ubytovanie:                      A – v škole Sliač - vlastné spacie vaky a karimatky  = 3,00 €/osoba,  
                                           B - individuálne zabezpečiť, napr. Penzión Stanley (045/5361946, 0904457326) 
 
Mapa:                                NOB: Sliač kúpele, M = 1: 4 000, E = 2 m, rok 2010 aktualizovaný 2011 
                                           DOB: Marína,          M = 1: 5 000, E = 5 m, rok 2010  
 
Raziaci systém:                SportIdent  (SI) 
 
Kategórie:                         NOB a DOB - všetky kategórie, NOB –  žiactvo aj 2 členné hliadky  
Štartovné:                         žiactvo: 1,- €/etapa, dorast a seniori (do r.1949)  2,- €/etapa, ostatní  3,- €/etapa 
                                           zapožičanie čipu SI: 2,00 €/etapa, za stratu čipu SI: 33,00 €  
 
Prihlášky:                         elektronicky (e-mail) doručiť najneskôr do 18.11.2012,  
                                           Uviesť: meno, priezvisko, kategóriu a reg. číslo, neregistrovaný rok nar., číslo SI.                
                                           Prihláška je platná po jej potvrdení.  
Funkcionári pretekov:    riaditeľ                 :  Jana Prékopová   

    hlavný rozhodca  :  Juraj Prékop   
                                   Tulská 3,  960 01 Zvolen 
                                    č.t.:  D: 045-5351310,  mobil: 0915 367 247 
    E-mail:                    prekop.mzv@gmail.com 
    stavba tratí:- NOB:  Peter Krnáč 

  - DOB:  Stanislav Stančík 
 
Hodnotenie:                     podľa súčtu časov spolu za 2 etapy: prípadné prekvapenie od sponzorov 
                                        
Poznámka: Požiadavku na ubytovanie a stravu uplatnite v prihláške. 
                            Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na 
odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas, alebo následkom, týchto pretekov. 
 

 
Mgr. Iveta Ptačovská, v. r.                                                          Juraj Prékop, v. r. 

                       zástupkyňa riaditeľky CVČ Domino                                                                                      hlavný rozhodca 

 

                                                                           
 


