Západná oblas Slovenského zväzu orienta ných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY
1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2010
PROPOZÍCIE
Klasifikácia pretekov

otvorené, denné, rankingové preteky kategórie D jednotlivcov
v orienta nom behu v šprinte s ur eným*** poradím KS

Technické zabezpe enie

Športový klub VAZKA Bratislava

Termín

6. decembra 2009 (nede)a)

Kategórie

M -10,-14,-18, 19-, 45W-10,-14,-18, 19-, 45OPEN a Deti (obrázková tra na Partizánskej lúke)

Spôsob razenia KS

klasický (kliešte)

Predpokladané asy ví0azov

podGa Pravidiel SZOŠ

Prihlášky

do 1. 12. 2009 do polnoci cez online prihláškový systém na
www.vba.sk, po termíne na prihlaska@vba.sk za dvojnásobné
štartovné

Informácie

www.vba.sk

Štartovné

Deti (obrázková tra )
OPEN
M,W, -12, -14 /do rebrí ka ZL /
Ostatné kategórie /dtto/

Centrum pretekov

Mlyn Klepá , Jelezná studni ka, Bratislava /parkovanie áut len pri
Kervenom moste/, k dispozícii šatne a WC.

Prezentácia

6. 12. 2008 9,00 - 10,00 hod. v centre pretekov

Vzdialenosti

parkovisko - centrum
centrum - cieG
centrum - štart

Opis terénu a mapa

lesopark s mnoMstvom chodníkov a rôznych terénnych detailov.
mapa Klepá , 1:5 000, E=5 m, stav máj 2009,
autor: Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená

Štart

00 = 11:00 hod.

Ob erstvenie

aj v cieli a v centre moMnos zakúpi párky, resp. bufet Amfík na
Partizánskej lúke

Prekvapenie

*** uM tradi ná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách

Funkcionári

riaditeG pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí

Poznámka

v sobotu, dRa 5.12.2009 sa v Bratislave (Milton House, Šoltésovej 14)
uskuto ní mapové školenie „Základy kreslenia a stavba tratí
v programe Ocad 9“, viac info na www.orienteering.sk

zdarma
€2
€2
€3

900 m
50 m
300 m

Natália Kasalovská
Jozef Székely
Peter Mlynárik

Preteky sa uskuto nia za plnej automobilovej prevádzky po ceste, ktorá vedie dolinou, preto dbajte na
zvýšenú opatrnos pri prebiehaní cez Ru!!!
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚKASTYUJÚ PRETEKOV DOBROVOZNE A NA VLASTNÚ
ZODPOVEDNOS[, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM
POKAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.
Natália Kasalovská
riaditeG pretekov

Jozef Székely
hlavný rozhodca

