PROPOZÍCIE
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati
Technické
zabezpečenie

Klub orientačného behu KOBRA v spolupráci s obcou Malinová (19. 5. 2012) a obcou Lutila (20. 5.
2012)

Termín

19.05.2012 (sobota) slovenský rebríček jednotlivcov v OB na stredných tratiach/middle
20.05.2012 (nedeľa) slovenský rebríček jednotlivcov v OB na stredných tratiach/middle

Klasifikácia

19.05.2012 - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť
20.05.2012 – otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach
s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum

19.05.2012 – Malinová, areál strelnice
20.05.2012 – Lutila, areál tenisových kurtov

Kategórie

W-10A, -12A, -14A, -16A, -18A, 21E, 21-B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A
M-10A, -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21E, 21-B, 21-D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,
70-A, 75-A, 80-A
N8, R8 (trate so stužkami bez doprovodu a s doprovodom), K3 (orientačne náročnejšia trať v dĺžke
cca 3 km),
N (náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)

Prihlášky

Výlučne cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www. orienteeringonline.net/
Štartovné za 1 deň:

Štartovné

Kategória
N8, R8, W/M-10A, W/M-12A, N
W/M-14A, W/M 65-A a staršie, K3
Ostatné kategórie

do 30.04.2012
do 13.05.2012
3,- EUR
5,- EUR
5,- EUR
8,- EUR
6,- EUR
10,- EUR

Po termíne 13.05.2012 bude organizátor prijímať prihlášky len do kategórií verejných pretekov, resp.
na voľné miesta.
Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: KOBRA
Bratislava, SLSP, č. ú.: 0110804915/0900 v termíne zaslania prihlášky. V správa pre prijímateľa
žiadame uviesť názov klubu, ktorý platbu realizuje.
Prezentácia

18.05.2012 od 19:00 do 22:00 hod. v Škole v prírode Kľačno
19.05.2012 od 09:00 do 11:30 v centre pretekov (Malinová, strelnica)
20.05.2012 od 08.00 do 09.00 v centre pretekov (Lutila, tenisové kurty)

Ubytovanie

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v Škole v prírode
Kľačno:
na lôžkach (4-6 lôžkové izby) za cenu 8,50 EUR / osoba / noc
v telocvični vo vlastných spacích vakoch za cenu 3,- EUR / osoba / noc
Zároveň je možné objednať si v mieste ubytovania stravu v cene – raňajky 2,70 Eur, večera 3,90
Eur. Požiadavku na stravu je potrebné poslať spolu s prihláškou.
Ďalšie ubytovacie možnosti sú v Nitrianskom Pravne, v Prievidzi, v Žiari nad Hronom a pod.

Stravovanie

V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí.

Doprava

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.

Štart 000

19.05.2012
20.05.2012

Mapy

19.05.2012, To je malina - 1 : 10 000, ekv. 5 m stav august 2010, revízia apríl 2012, spracovaná
podľa ISOM 2000, autori Bohumil Háj, Jakub Háj, Jan Vyoral.
20.05.2012, Náročná 2012 - 1:10 000, ekv. 5 m stav revízia november 2011, spracovaná podľa ISOM
2000 autori revízie: Lukáš Barták, Martin Piják

Opis terénu

19.05.2012 - veľmi členitý terén po banských činnostiach s kamenistým podkladom, prevažne čistý
zmiešaný les v kombinácii s porastom sťažujúcim beh. Cestná sieť strednej hustoty.
20.05.2012 - členitý terén po banských činnostiach, miestami s kamenistým podkladom, prevažne
čistý bukový les miestami s rúbaniskami v rôznych štádiách zarastenia. Cestná sieť strednej hustoty.

Raziaci systém

Sportident
Zapožičanie SI-čipu: 2,- EUR / deň / osoba
Strata resp. nevrátenie SI-čipu: 30,- EUR

Funkcionári

13:00
10:00

Riaditeľ pretekov:

Štefan Máj

Hlavný rozhodca:

Lukáš Barták, RIII

Stavba tratí:

Michal Stasz, RIII, 19. 5. 2012
Radoslav Jonáš, RI, 20. 5. 2012

Tajomník:

Paulína Májová

Ceny

Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch dní) obdržia upomienkové
ceny

Informácie

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

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.
Tieto propozície boli schválené sekciou OB dňa 23.03.2012

Upozornenie

Vydaním týchto propozícií je celý priestor terénu medzi obcami Malinová a Chvojnica a terén v okolí
obce Lutila vyhlásený za zakázaný.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE
SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Štefan Máj
riaditeľ pretekov

Lukáš Barták
hlavný rozhodca

