
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

                              
PROPOZÍCIE 

 
6. a 7. kola Oblastných rebríčkových pretekov na skrátenej trati  v orientačnom behu 
 
Technické zabezpečenie: TJ Čingov Spišská Nová Ves 
 
Termín: 5.9.2015 (sobota - popoludní) 6. kolo oblastného rebríčka na skrátenej trati v OB 
               6.9.2015 (nedeľa - dopoludnia) 7. kolo oblastného rebríčka na skrátenej trati v OB 
 
Klasifikácia: 5.-6.9.2015 otvorené denné preteky jednotlivcov na skrátených tratiach 
s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 
Centrum : parkovisko pod Spišským hradom 
 
Kategórie: W -10, -12C, -14C, -18C, 19-C, 35-C, 45-C, 55-C 
                   M -10,-12C,-14C, -18C, 19-C, 35-C,45- C ,55-C , 65-C    
DR10  – detí so sprievodom rodičov 
N (otvorená náborová kategória) 
K ( otvorená náročnejšia kategória) 
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek 
 
Prihlášky: cez on-line prihlasovací systém na adrese http://www.orienteeringonline.net/  
 Termín prihlášky do 29.8.2015 . 
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo . 
 
Štartovné : Kategória-     W/M-10, -12, -14,- 16,-18,N, MW 10 R                 2,- EUR  1. deň 
                                               Ostatné kategórie                                                    3,- EUR  1. deň 
                                                                                   
 
Prezentácia: 5.9.2015  od 11:30 do 13:30 hod v centre pretekov 
                       6.9.2015  od   8:30  do 9:00 hod. v centre pretekov 
 
Ubytovanie: usporiadateľ pri požiadavke zabezpečí zo soboty na nedeľu 
 
Stravovanie:  v reštauračných zariadeniach v Spišskom Podhradí 
 
Doprava: usporiadateľ dopravu nezabezpečuje 
 
Vzdialenosti: centrum- ciel 0 m 
                        centrum- štart do 500 m 
 
 
 
 
Štart 00:    5.9.2015  14:30 (skrátená trať) 

6.9.205  10:00   (skrátená trať) 
 
Mapa:      Dreveník  1:7500 e-5 m , spracovaná podľa ISOM 2000, autor Róbert Miček 
             
 



Opis terénu:    Kopcovitý terén z väčšej časti otvorené plochy.  Zalesnené časti rôznej 
prebehnuteľnosti. Na celom území sa nachádzajú skalné zrazy a skalné veže rôznej veľkosti 
ako i kamenné polia a kamene. Časť územia tvoria opustené lomy po ťažbe travertínu. 

 
 
Raziaci systém: Sportident 
 
Funkcionári: riaditeľ pretekov: Martin Barč 
                       hlavný rozhodca: František Šoltés  
                       stavba tratí: Robert Miček, Pavol Šoltés 
                       tajomník: Eva Kalafutová 
 
Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch etáp) 
dostanú upomienkové ceny. Vyhlásenie výsledkov v nedeľu o 13:00 hod. 
 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku. 
 
Upozornenie Vydaním týchto propozícií je celý priestor Dreveníka vyhlásený za zakázaný.  
 
Informácie:   www.tjcingovsnv.wz.sk ,  František Šoltés  0918 387920 
 
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú 
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom 
počas alebo následkom týchto pretekov. 
 
 
  Martin  Barč                                                                                           František Šoltés 
 Riaditeľ pretekov                                                                                    Hlavný rozhodca  


