MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V LOB
NA STREDNÝCH TRATIACH
- SLOVENSKÝ REBRÍ EK V LOB
- ESKÝ POHÁR ELITY A ESKÝ REBRÍ EK A, B
- POHÁR DEKANA EF UMB

POKYNY
Organizátori:

Slovenský zväz orienta ných športov, Slovenská asociácia univerzitného športu

Technické zabezpe enie: VŠTJ Slávia Ekonóm EF UMB Banská Bystrica, ŠK BIKO Banská Bystrica
Vzdialenosti:

ubytovanie – centrum
parkovisko AUTO – centrum pretekov
centrum – štart
cie3 – štart

cca 10 km
0 - 500 m
0m
0m

Štart = 00:

Sobota
Nede3a

Kategórie:

Pod3a rozpisu, usporiadate3 nebude spája9 kategórie.

Mapa:

Králiky V, 1:15 000, E 5. Stav 2007, nie je vodovzdorne upravená, tla ená laserovou tla iar<ou. Rozmer A4.
Revidovali Juraj Nemec a Ivan Kundrata.

12,00 hod
10,00 hod

Spôsob razenia: SI, vy ítanie ipov v cieli. Pretekári razia na cie3ovej iare. Kontroly sú umiestnené na stromoch ved3a trate,
lampión na kontrole, nie nad tra9ou.
Ubytovanie:

Núdzové ubytovanie v telocvi ni ZŠ Golianova. Prosíme o dodrDiavanie maximálneho poriadku. Ubytovanie na
lôDkach pod3a objednávok. Mazanie ly&í len mimo budov ubytovní, prípojka bude v centre pretekov.

Stravovanie:

Individuálne.

Centrum:

LyDiarsky areál Králiky. Priestor na rozlyDovanie len na štadióne. Celý priestor mimo štadióna a prístupovej
cesty je zakázaný, aj po pretekoch v sobotu.

Parkovanie:

Obmedzená kapacita, len pre osobné autá, priamo v centre, vozidlá budú parkova9 za sebou a ich odjazd bude
moDný/povinný po skon ení pretekov (naraz). Kalej verejné parkovisko na kone nej autobusu Králiky, cca 500
m od zhromaDdiska. Liadame rešpektova9 pokyny usporiadate3skej sluDby.

Šatne:

Obmedzené – bunka v centre pretekov. WC v samostatnej budove.

Štart:

Intervalový. Pretekár obdrDí mapu 1 minútu pred štartom. Mapový štart totoDný so štartom.

Úprava tratí:

100% ratrak. Bodkované trate sú stopy jazdené turistami. Vzh3adom k charakteru snehu nie je moDné upravova9
trate skútrom. Tvrdý sneh umoD<uje jazdi9 všade. Problémom sú potoky, ktoré te ú cez trate na niektorých
miestach. Tam, kde sa prejazdy nepodarí upravi9, bude v mape príslušná zna ka. V teréne denne jazdí mnoDstvo
skútrov, za ich stopy (staré aj nové) neberie usporiadate3 zodpovednos9.

Ob erstvenie:

Paj v cieli, v nede3u vyuDite3ný aj ako ob erstvenie pri postupe na trati.

Uzávierka cie3a: Sobota 15,30
Nede3a 14,00
Prvá pomoc:

V centre pretekov.

Vyhlásenie:

Vyhlásenie MMSR po skon ení pretekov v sobotu o cca 15,00, presný as bude oznámený rozhlasom.
Vyhlasujú sa nasledovné kategórie: MW16, 18, 21, 35, 45 (pod3a sú9aDného poriadku, za chybu v rozpise sa
ospravedl<ujeme). V kategórii MW21 budú hodnotení pretekári štartujúci na tratiach MW20 a MW21E.
V kategórii MW35 budú hodnotení pretekári štartujúci v MW35 a MW40. V kategórii MW45 budú hodnotení
pretekári štartujúci v MW45, MW50 a M55. V nede3u vyhlasujeme pohár dekana v sú te obidvoch dní, v plne
obsadených kategóriách prví traja pretekári, v málo obsadených kategóriách ví9az – cca o 13,00. Presný as
bude oznámený rozhlasom.

