Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu
Slovenský zväz orientačných športov
ŠK HADVEO Banská Bystrica

25.10.2015
POKYNY
Organizátor:
Technické zabezpečenie:

Slovenský zväz orientačných športov
ŠK HADVEO Banská Bystrica

Prezentácia:
25.10.2015
8:00 – 9:00 v centre pretekov SOU stavebné Kremnička MAPA
Upozornenie: zmeny v prihláškach na mieste nebudú akceptované!!!

UPOZORNENIE!!!
Zmena z letného na zimný čas, 25.10. 3:00 → 2:00
Centrum pretekov:
Príjazd do centra pretekov zo smeru Zvolen
Po diaľnici R1 od Nitry je potrebné odbočiť ešte pred Banskou Bystricou na zjazde Kremnička.
MAPA
Príjazd do centra pretekov zo smeru Ružomberok, Brezno.
Po diaľnici R1 od Ružomberka a Brezna na úrovni Tesca zídete na súbežnú komunikáciu. Za
pumpou Slovnaft odbočíte doprava.
MAPA
Ubytovanie: Len na posteliach, internát SOU, ktorý je centrom pretekov
Doprava:
Organizátor dopravu nezabezpečuje
Parkovanie: V centre pretekov je určené len pre ubytovaných pretekárov. Ostatných žiadame
o zaparkovanie v areáli firmy twd. Odtiaľ presun pešo 600m /cca 10 minút/ do centra preteku.
MAPA
Vzdialenosti:

PARKING – CIEĽ /centrum/
CIEĽ – ŠTART
CIEĽ - ŠTART PREVÝŠENIE

0,6 km
1,0 km
100 m

Stravovanie: V zriadenom bufete v cieli pretekov.
Mapa:

Bystrické výhľady, 1:10000, stav jar 2014, Bob Háj

Štart 00:

10:00

Štart. čísla:

Pretekári sú povinní nosiť štartovné čísla viditeľne umiestnené na hrudi.

Opisy KS:

Opisy kontrolných stanovíšť budú pripravené v priestore centra pretekov v
tlačenej forme. Na mape sa popisy nachádzajú tiež.
Zakázaný priestor: Na mape sa nachádza zakázaný priestor. Tento je vyznačený v mape. Priestor
nie je ohraničený páskou. Prebeh zakázaným priestorom bude znamenať
diskvalifikáciu pretekára.

Raziaci syst.: SportIdent zapožičanie SI-čipu: 2,- Eur/deň/osoba
strata, resp. nevrátenie SI-čipu: 30,- Eur
WC:
Len v priestoroch cieľa pretekov.
Umývanie:
Je zabezpečené provizórne v cieli.
Stany:
Kluby môžu používať vlastné stany.
Detský kútik: Organizátori poskytujú možnosť umiestnenia detí predškolského veku do
detského kútika, kde bude počas pretekov zabezpečený dohľad. Prosíme nahlásiť
pri prezentácií.
Občerstvenie: Po dobehnutí iontový nápoj Estim, resp. čistá voda.
Detské preteky: V priestore centra pretekov počas všetkých etáp. Štart ľubovoľne v štartovnom
čase od 00 do posledného štartovného času v daný deň, razí sa do mapy.
Trať N8:

Pre kategórie N8 bude trať označená žlto-čiernymi stužkami.

Zlúčenie kategórií: M20 do M21B
Prvá pomoc: Záchranná služba sa bude nachádzať v cieli.
Výsledky:

Vyhlásenie výsledkov bude o 14:00

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Andrej Patráš
Hlavný rozhodca: Rastislav Szabó R2
Igor Patráš
tajomník Miroslav Hríbik
Preteká sa podľa pravidiel SZOŠ.

Stavba tratí:
Predpis:
Fair play:

Žiadame všetkých účastníkov o dodržiavanie princípov Fair play a
neodovzdávanie informácií, ktoré by mohli viesť k výhode ešte
neodštartovaných pretekárov.
Protesty:
Je možné podať najneskôr do 15 min. po vyhlásení výsledkov.
Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť,
bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo
následkom týchto pretekov.

Prajeme Vám
ČISTO PRÍRODNÝ ZÁŽITOK!

ŠK HADVEO Banská Bystrica
Partneri podujatia:

