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

PROPOZÍCIE
Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v OB jednotlivcov v šprinte 2007
Národných rebrí(kových pretekov na krátkej a klasickej trati v orienta(nom behu
CENA SPORKA 2007
Usporiadate-

Klub OB KOBRA Bratislava

Termín

01.09.2007 (sobota - dopoludnia) Národné rebrí7kové preteky na krátkej trati,
01.09.2007 (sobota - popoludní) MM-SR v OB jednotlivcov v šprinte,
02.09.2007 (nede<a) Národné rebrí7kové preteky na klasickej trati

Klasif. pretekov

01.09.2007 (dopoludnia) otvorené denné preteky jednotlivcov v orienta7nom
behu na krátkych tratiach s ur7eným poradím kontrolných stanovíš@
01.09.2007 (popoludní) otvorené denné preteky jednotlivcov v orienta7nom
behu v šprinte s ur7eným poradím kontrolných stanovíš@
02.09.2007 otvorené denné preteky jednotlivcov v orienta7nom behu na
klasických tratiach s ur7eným poradím kontrolných stanovíš@
Všetky tri preteky sú zárove kvalifikáciou školských dru stiev na majstrovstvá
ISF v OB 2008 v kategóriách M, W 14- a M, W 16-

Centrum pretekov

Svätý Jur – Jozefkovo údolie

Kategórie

MM-SR v šprinte 01.09.:
majstrovské kategórie:
nemajstrovské kategórie:

W -16, -18, 21-, 35-, 45-, 55M -16, -18, 21-, 35-, 45-, 55W -12, -14
M -12, -14
Open

Národné rebrí7kové preteky 01.09. a 02.09.:
W -10N,-10R, -12,-14, -16, -18, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55M -10N,-10R, -12,-14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 21-D, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-,
60-, 65Open-kondi7ná, N-náborová
Prihlášky

do 15.08.2007 e-mailom na adresu: vavrovabeata@zoznam.sk
Prihlášku e-mailom povaMujte za doru7enú po jej spätnom potvrdení.
(VyuMite nástroj na tvorbu prihlášok umiestnený na zväzovej stránke
http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm)

Štartovné

W/M -10, -12, -14
W/M -16, -18, 55- aM 65-, N, Open
Ostatné kategórie

50,- Sk/preteky
80,- Sk/preteky
140,- Sk/preteky

uhradi@ spolu s poplatkami za ubytovanie poštovou poukáMkou
typu C na adresu prihlášok alebo prevodným príkazom na ú7et:
KOBRA Bratislava, SLSP, 7. ú.: 0110804915/0900
v termíne do 15.08.2007
Za prihlášky po termíne bude ú7tované dvojnásobné štartovné. Toto sa netýka
kategórií N, W/M -10N, R

Prezentácia

01.09.2007 od 8.00 do 9.30 hod v centre pretekov

Ubytovanie

len núdzové - v telocvi7ni vo vlastných spacích vakoch 50,-/os/noc
V prípade záujmu je moMné individuálne rezervova@ ubytovanie na adrese:
http://www.horskyhotel-eva.sk/

Stravovanie

v zriadenom bufete v centre pretekov

Doprava

usporiadate< dopravu nezabezpe7uje

Štart 000

01.09.2007
01.09.2007
02.09.2007

Mapy

1:5 000 (výrez 1: 2000) pre M-SR v šprinte a krátku tra@, stav jún 2007, autori
R. Jonáš, D. Furucz, spracovaná pod<a ISSOM 2007
1:10 000 pre klasickú tra@, stav apríl 2006 + aktualizácia jún 2007, autori V.
Kocymjuk, aktualizácia R. Jonáš, D. Furucz, spracovaná pod<a ISOM 2000
Tla7 máp na PC laserovej tla7iarni, na štarte k dispozícii mapníky.

Opis terénu

kopcovitý terén s hlbokými údoliami, 7istý, ve<mi dobre priebeMný listnatý
les. Miestami rúbaniská s hustým podrastom. Hustá cestná sie@. V juMnej 7asti
mapy bývalé vinohrady, v sú7asnosti zalesnené s mnoMstvom násypov
a terénnych zrázov (miestami vä7šie mnoMstvo kameSov). V priestore mapy sú
menšie 7asti plochšieho terénu s kôpkami a údolí7kami typickými pre Malé
Karpaty. lenitý terén v okolí zrúcaniny hradu Biely kameS a samotný hrad na
mape pre šprint.

Raziaci systém

Sportident
drMitelia preukazov SI nahlásia ich identifika7né 7ísla v prihláške
zapoMi7anie preukazu SI
50,- Sk/deS/osoba
strata, resp. nevrátenie preukazu SI
800,- Sk

Funkc. Pretekov

riadite< pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomní7ka

10:30 (krátka tra@)
16:00 (M-SR v šprinte)
09:00 (klasická tra@)

Štefan Máj
Paulína Májová RI
Radoslav Jonáš RI - krátka tra@
Jozef Wallner
- M-SR v šprinte
Daniel Kuna
- klasická tra@
Beáta Vávrová

Ceny

M-SR v šprinte: prví traja v kaMdej kategórii obdrMia medaily a diplomy.
Cena Sporka 2007: prví traja v kaMdej kategórii (rozhoduje sú7et 7asov oboch
rebrí7kových pretekov) obdrMia upomienkové ceny.

Informácie

http://www.svf.stuba.sk/kic/sporko2007 (od 10.8.), e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Predpis

Preteká sa pod<a pravidiel OB a sú@aMného poriadku SZOŠ.
Tieto propozície boli schválené sekciou OB dSa 13. 7. 2007.

Upozornenie

Vydaním týchto propozícií je celý priestor mapy Modrý krí: vyhlásený za
zakázaný.
Všetci štartujúci sa zú(ast<ujú pretekov dobrovo-ne a na vlastnú
zodpovednos=, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze
spôsobenom po(as alebo následkom týchto pretekov.

Štefan Máj
riadite< pretekov

Paulína Májová
hlavný rozhodca

