Slovenský zväz orienta ných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2007 v orienta nom behu na krátkych tratiach
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2007 v orienta nom behu štafiet
Her$any, 26.-27.5.2007

Propozície
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Technické
zabezpe enie:

Klub orienta ného behu ATU Košice

Termín:
Centrum pretekov:
Zhroma1disko:

26.-27. máj 2007
obec Her'any
obidva dni rekrea ný areál Technickej Univerzity Košice, Her'any

Klasifikácia
pretekov:

26.5.-denné, otvorené preteky jednotlivcov v orienta nom behu na krátkych tratiach
27.5.- denné, otvorené preteky 3- lenných klubových štafiet v orienta nom behu

Kategórie:

26.5. M SR KT:

Verejné preteky:

M, W - 16
M, W - 18
M, W 21M, W 35M, W 45M, W 55M, W – 10 N, R
M, W – 12
M, W – 14
K 3 – kondi ná tra8
N – náborová tra8

27.5. - štafety

M, W - 14
M, W - 18
M, W 19M, W 35M 45Verejné preteky:
Open
Organizátor si vyhradzuje právo na zlú enie kategórií v prípade po tu prihlásených pretekárov do
kategórie menej ako 3.
Prihlášky:

- do 10.5.2007 e-mailom na adresu: akademik.ob@tuke.sk
Prihlášku e-mailom povaAujte za doru enú po jej spätnom potvrdení.
Prihlášky po uvedenom termíne budú prijímané s 50% priráAkou.
Poplatky je moAné uhradi8 na íslo ú tu 0109254274/0900, variabilný symbol
004-MSR.

Štartovné:

M SR KT
M, W -16, -18
ostatné kategórie
verejné preteky

do 10.5.2007
100.-Sk
140.-Sk
70.-Sk

po 10.5.2007
150.-Sk
210.-Sk
100.-Sk

M SR štafety
M, W -14, -18
ostatné kategórie
Open

do 10.5.2007
300.-Sk
420.-Sk
300.-Sk

po 10.5.2007
450.-Sk
630.-Sk
300.-Sk

Raziaci systém:

Bude pouAitý raziaci systém SI, prosíme uvies8 íslo vlastného SI ipu
do prihlášky. PoAi anie ipu moAné za 50.- Sk/deG. V prípade nevrátenia ipu
úhrada 800.-Sk.

Ubytovanie:

ubytovacie zariadenie v Her'anoch (obmedz. kapacita) 210.- Sk osoba/noc
telocvi Ga Bidovce (10km)
60.- Sk osoba/noc
internát Košice (pod'a štandardu)
210-280.- Sk osoba/noc

Stravovanie:

V reštaura nom zariadení v blízkosti zhromaAdiska na základe objednávky za
110.-Sk (polievka + hlavné jedlo). Predpokladaný po et objednaných jedál je
nevyhnutné uvies8 v prihláške.

Doprava:

organizátor nezabezpe uje

Prezentácia:

- v sobotu 26.5.2007, 9.00-11.00 na zhromaAdisku
Po dohode s organizátorom je moAná prezentácia aj v piatok.

Štart 00:

26.5.2007
27.5.2007

Mapy:

IOF, 1: 10 000, e = 5m, stav leto 2006
Mapy nie sú vodovzdorne upravené s výnimkou kategórií M,W 21.

Terén:

kontinentálny terén s as8ami bohatými na terénne detaily, ktoré pochádzajú
zo zosuvov pôdy a z erózie terénu. Pre tieto asti je typický výskyt baAín.
V malej asti terénu je bohatý výskyt balvanov. Les je prevaAne listnatý
s miestnym sezónnym podrastom, priebeAnos8 a vidite'nos8 je prevaAne ve'mi
dobrá. V teréne je stredne hustá sie8 chodníkov a lesných ciest.
Terén bol pouAitý po as akademických majstrovstiev sveta 2006 pre preteky
na krátkej trati.

Vyhlásenie výsledkov:
Funkcionári
pretekov:

sobota

riadite'
hlavný rozhodca
stavba tratí
sekretár

o 12.00 h
o 9.30 h

15.30 h

nede'a
Jozef Pollák
Zdenko Rohá
Jozef Pollák
Zdenko Rohá

13.00 h

R1
R1

Informácie:

www.tuke.sk/obeh
alebo akademik.ob@tuke.sk
alebo Zdenko.Rohac@centrum.sk
tel.: +421 915872938 (J. Pollák)

Pozn.:

Pretekári sa zú astGujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú
zodpovednos8.

Schva$ovacia dolo1ka: Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dGa 12.3.2007.
Zdenko Rohá
hlavný rozhodca

Jozef Pollák
riadite' pretekov

