SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTA NÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V OB JEDNOTLIVCOV NA KLASICKEJ TRATI
NÁRODNÝCH REBRÍ KOVÝCH PRETEKOV
CENA SPORKA 2006
Usporiadate&

Klub OB KOBRA Bratislava

Termín

16. 9. 2006 (sobota) MSR v OB jednotlivcov na klasickej trati,
verejné preteky pre nemajstrovské kategórie
17. 9. 2006 (nede;a) Národné rebrí=kové preteky

Klasif. pretekov

16. 9. 2006 otvorené denné preteky jednotlivcov na klasických tratiach
s ur=eným poradím kontrolných stanovíšA
17. 9. 2006 otvorené denné preteky jednotlivcov na krátkych tratiach

Centrum pretekov

Svätý Jur – Jozefkovo údolie

Kategórie

MSR klasická traA 16.9.:
W-14, -16, -18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60M-14, -16, -18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70Nemajstrovské kategórie: W21B-, M21B-, M21DNárodné rebrí=kové preteky 17.9.:
W-12,-14, -16, -18, 21E-, 21B-,35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60M-12,-14, -16, -18, -20, 21E-,21B-,21D-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70Verejné preteky 16. a 17.9.:
W/M-10N,-10R,-12, K5-kondi=ná, N-náborová

Prihlášky

do 21. 8. 2006 písomnou formou na adresu:
Beata Vávrová, Lachova 2, 851 03 Bratislava, alebo
E-mail: vavrovabeata@zoznam.sk
Akceptované budú iba prihlášky poslané v prihláškovom formáte v súlade
s vykonávacími predpismi v OB 2006 (vyuOite nástroj na tvorbu prihlášok
umiestnený na zväzovej stránke http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm
Pre kaOdé preteky – sobota, nedela – vygenerujte samostatnú prihlášku)

Štartovné

W/M-10,-12,-14
50,- Sk/deR
W/M-16, -18,55- aO 70-,K,N
80,- Sk/deR
Ostatné kategórie
100,- Sk/deR
uhradiA spolu s poplatkami za ubytovanie poštovou poukáOkou
typu C na adresu prihlášok, alebo prevodným príkazom na ú=et:
KOBRA Bratislava, SLSP, =. ú.: 0110804915/0900
v termíne do 21. 8. 2006
Za prihlášky po termíne bude ú=tované dvojnásobné štartovné. Toto sa netýka
kategórií, ktoré sa prihlásia na verejné preteky.

Prezentácia

15. septembra 2006
v priebehu MSR v šprinte (organizátor Farmaceut Bratislava)
16. septembra 2006
od 8.00 do 9.30 hod v centre pretekov (Svätý Jur, Jozefkovo údolie)

Ubytovanie

núdzové - v telocvi=ni vo vlastných spacích vakoch
ubytovRa (obmedzený po=et)
hotel (obmedzený po=et)

50,-/os/noc
120,-/os/noc
150 aO 175,-/os/noc

poOiadavky na ubytovanie je potrebné nahlásiA najneskôr do 15. 7. 2006 na
adresu prihlášok alebo na e-mailovú adresu
Stravovanie

v zriadenom bufete v centre pretekov

Doprava

usporiadate; dopravu nezabezpe=uje

Štart 000

16. 9. 2006
17. 9. 2006

Mapy

1 : 15 000 pre MSR kategórie W/M-16 aO 40-, ostatné kat. 1 : 10 000
1 : 10 000 pre všetky kategórie na 17. 9. 2006
Spracovaná pod;a normy IOF, stav apríl 2006
Mapy budú voduvzdorne upravené pre všetky kategórie pre obidva dni

Opis terénu

kopcovitý terén s hlbokými údoliami, =istý, ve;mi dobre priebeOný listnatý
les. Miestami rúbaniská s hustým podrastom. Hustá cestná sieA. V juOnej =asti
mapy bývalé vinohrady, v sú=asnosti zalesnené s mnoOstvom násypov
a terénnych zrázov (miestami vä=šie mnoOstvo kameRov). V priestore mapy sú
menšie =asti plochšieho terénu s kôpkami a údolí=kami typickými pre Malé
Karpaty. V SV =asti mapy =lenitý terén v okolí zrúcaniny hradu Biely kameR
a hradiska Neštich.

Raziaci systém

Sportident
drOitelia preukazov SI nahlásia ich identifika=né =ísla v prihláške
zapoOi=anie preukazu SI
50,- Sk/deR/osoba
strata, resp. nevrátenie preukazu SI
700,- Sk

Funkc. pretekov

riadite; pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomní=ka

Ceny

MSR klasická traA: prví traja v kaOdej kategórii obdrOia medaile a diplomy,
Cena Sporka 2006: prví traja v kaOdej kategórii (rozhoduje sú=et =asov oboch
dní) obdrOia upomienkové ceny

Informácie

www.ob-kobra.sk, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Predpis

preteká sa pod;a pravidiel OB a súAaOného poriadku
tento rozpis bol schválený sekciou OB 26. 6. 2006

Upozornenie

Vydaním tohto rozpisu je celý priestor mapy Jurský park vyhlásený za
zakázaný.
Všetci štartujúci sa zú?ast@ujú pretekov dobrovo&ne a na vlastnú
zodpovednosA, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze
spôsobenom po?as alebo následkom týchto pretekov.

Štefan Máj
riadite; pretekov

11:00
09:00

Štefan Máj
Radoslav Jonáš RI
Paulína Májová RI
Beáta Vávrová

Radoslav Jonáš
hlavný rozhodca

