SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
5. a 6. kola oblastných rebríčkových pretekov Východ
na skrátenej trati v orientačnom behu
Pohár Slovenského raja

Technické zabezpečenie: TJ Čingov Spišská Nová Ves
Termín: 18.05.2013 (sobota - popoludní) 5. kolo oblastného rebríčka na skrátenej trati v OB
19.05.2013 (nedeľa - dopoludnia) 6. kolo oblastného rebríčka na skrátenej trati v OB
Klasifikácia: 18-19.05. 2013 - otvorené denné preteky jednotlivcov na skrátených tratiach
s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Centrum : Horský Hotel Geravy
Kategórie: W -10, -12C, -14C, -18C, 21-C, 35-C, 45-C,
M -10,-12C,-14C, -18C, 21-C, 35-C,45 C
N (otvorená náborová kategória)
K (otvorená náročnejšia kategória)
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Prihlášky:cez on-line prihlasovací system na adrese http://www.orienteeringonline.net/ alebo zasielať
e-mailom na adresu : ala5@mail.t-com.sk Prihlášku považujte za
doručenú po jej spätnom potvrdení. Termín prihlášky do 14.5.2013 .
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo .
Štartovné Kategória:

W/M-10, -12, -14,- 16,-18,N,K
Ostatné kategórie

1EUR 1. deň
2 EUR 1. deň

Prezentácia: 18.5.2013 od 11:00 do 13:00 hod v centre pretekov
19.5.2013 od 8:30 do 9:00 hod. v centre pretekov
Ubytovanie: Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie zo soboty na nedeľu
v telocvični v Základnej škole Biele Vody vo vlastných spacích vakoch - 3-EUR /osoba / noc.
Ďalšie ubytovacie možnosti horský hotel Geravy (058/7981179,0904486170( alebo podľa vlastného
výberu v okolí priehrady Palcmanská Maša
www.slovenskyraj.sk
Stravovanie: V bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach pri priehrade Palcmanská
Maša, Biela Vody, Mlynky, Dedinky
Doprava: Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje
Vzdialenosti: parkovisko Dedinky obecný úrad - centrum Horský hotel Geravy 3000 m po značenom
turistickom chodníku (45 min chôdza). Sedačková lanovka je mimo prevádzky. Od telocvične Biele
Vody na planinu Geravy sa pretekári môžu dostať po značenom turistickom chodníku Zejmarská
roklina (45 min chôdza- pozor rebríky!).
centrum- cieľ 0 m
centrum- štart do 500 m

Štart 00: 18.5.2013
19.5.2013

14:00 (skrátená trať)
10:00 (skrátená trať)

Mapa: Geravy - 1 : 10 000, Stav 2010 , spracovaná podľa ISOM 2000, autor Róbert Miček
Tlač máp na tlačiarni bez vodovzdornej úpravy
Opis terénu: Horský krasový členitý terén z množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov
čiastočne otvorený

Raziaci systém: Sportident
Funkcionári: Riaditeľ pretekov: Pavol Šoltés
Hlavný rozhodca: František Šoltés
Stavba tratí: Róbert Miček
Tajomník: Eva Kalafutová
Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch etáp)
obdržia upomienkové ceny. Vyhlásenie výsledkov v nedeľu o 13-00 hod.
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.
Upozornenie Vydaním týchto propozícií je celý priestor Geravy vyhlásený za zakázaný. Preteky sa
konajú v Národnom Parku Slovenský raj prosíme o dodržiavanie čistoty a návštevného poriadku
Slovenský raj.
Informácie: Pavol Šoltés 0917 676 244, psoltes@amberg-pp.sk, psoltes@centrum.sk
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov.

Pavol Šoltés
Riaditeľ pretekov

František Šoltés
hlavný rozhodca

