POKYNY
Mikulášska čižma 2015
Košice-centrum, 5.12.2015
Organizátor:
Miesto pretekov:
Zhromaždisko:
Registrácia:
Štart

klub OB ATU Košice
Košice-centrum
Mäsiarska 28 (súkromný dvor), Košice
12.30 -14.30 hod.
00
13.30 hod
vzdialenosť zo zhromaždiska na štart 150 m, modré značenie
Pretekári sa odštartujú sami orazením štartovej SI jednotky v ľubovoľnom štartovnom
čase medzi 13.30-15.00. Medzi dvomi po sebe štartujúcimi pretekármi na rovnakej
trati musí byť dodržaný minimálny interval 1 minúta.
Prezliekanie:
vo vyhradenej miestnosti v priestoroch prezentácie. Nenechávajte si v batožine
cenné veci!
Raziaci systém:
Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 0,50.- EUR.
V prípade nevrátenia SI čipu bude organizátor vymáhať náhradu 30.- EUR.
Zapožičanie buzoly: záloha 10 €, v prípade poškodenia alebo nevrátenia 30 €
Opisy kontrol:
vytlačené pre všetky kategórie samostatne na zhromaždisku. Na mapách sú vedľa
poradového čísla kontroly vytlačené aj kódy kontrol, napr. 1-57
Kategórie D a Anjelská majú slovné opisy kontrol.
Mapa:
Centrum, mierka 1:4 000 (1mm na mape = 4m v skutočnosti)
Mapy nie sú vodovzdorne upravené.
Terén:
Centrum mesta s priľahlými ulicami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú
prevažne asfaltové.
Kategórie:
A – trať orientačne náročnejšia
B – trať orientačne náročnejšia
C – trať menej orientačne náročná
D – trať orientačne nenáročná
Anjelská trať – orientačne nenáročná trať určená pre začiatočníkov a deti v doprovode
rodičov
Parametre tratí:
Anjelská trať
1,1 km
8 kontrol
A
3,9 km
18 kontrol
B
3,1 km
16 kontrol
C
2,6 km
16 kontrol
D
2,1 km
13 kontrol
Upozornenie:
Pretekári budú počas pretekov križovať aj mestské komunikácie, pričom sú povinní
dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Napriek tomu, že tieto komunikácie sú málo
frekventované, buďte opatrní pri ich prekonávaní!
Občerstvenie:
čaj po dobehu do cieľa
Vyhlásenie
predpoklad vyhlásenia o 15.30 hod
výsledkov:
Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia sladkú odmenu.
Poznámka:

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Organizátori Vám prajú pekný športový zážitok!

