Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
12. kolo Oblastného rebríčka 2015.

Propozície pretekov Jesenná cena Rapidu 2015.
Organizátor: Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk
Špecifikácia
pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením Sport Ident.

Dátum a štart:

8. 11. 2015 (nedeľa),

Zhromaždisko:

Parkovisko pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave - Petržalke, Dolnozemská ul. 1.
GPS: N 48° 12' 00" E 17° 13' 00"

Raziaci systém:

Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €

00:00 = 11.00 hod.

Prihlášky:

Prihlasujte za oddiel do 2.11. 2015, pomocou on-line systému na adrese:
http://www.orienteeringonline.net
Prihlášky a zmeny po tomto termíne iba e-mailom na adrese: formanko@t-zones.sk, za prirážku
50% štartovného, platia až po spätnom potvrdení.

Kategórie:

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-,
OPEN, RD (dieťa alebo začiatočník s doprovodom), Obrázková trať

Štartovné:

Kat. M/W-10, -12, -14, OPEN, RD =2,-€, M,W-18, 19-, 45-, 55- =4,-€
Obrázková trať zadarmo.
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe písomnej prihlášky.
Dodatočné prihlášky po termíne a pri prezentácii za prirážku 50% štartovného.

Prezentácia:

8.11. 2015, od 9.00 h. do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. Dodržte prosím hodinu!

Mapa:

nová - Pod Prístavným mostom, M = 1: 5000, E = 1 m, stav 09/2015, podľa kľúča ISSOM 2007,
rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené.

Funkcionári:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
stavba tratí:

Dušan Formanko R1
Andrej Petrinec R2
Milan Petrinec R1

Vyhodnotenie: Vyhlásenie výsledkov pretekov JeCR predpokladáme okolo 13.30 hod.
Všetci zúčastnení v kategóriách RD, M/W-10, dostanú drobnú vecnú cenu,
prví traja v kategóriách M/W-12 a M/W-14 dostanú drobnú vecnú cenu,
v ostatných kategóriách budú ocenení iba víťazi.
Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

Informácie:

Riaditeľ pretekov na e-mail: formanko@t-zones.sk, prípadne telefonicky: 0903 514 492

Poznámka:

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku
na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Andrej Petrinec
hlavný rozhodca

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

