Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Propozície pretekov
Bratislavský víkend na Bielom kríži
Slovenský rebríček jednotlivcov INOV8 CUP 2017
v orientačnom behu na strednej a dlhej trati

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov
Technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava
Termín:

17.6. 2017 (sobota) stredná trať
18.6. 2017 (nedeľa) dlhá trať

Klasifikácia: 17.6.2017 - otvorené, denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s určeným poradím
kontrolných stanovíšť
18.6.2017 - otvorené, denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach s určeným poradím kontrolných
stanovíšť
Centrum pretekov: lúka, Biely kríž, Svätý Jur , GPS 48.248114, 17.143884
Kategórie: W -12A, -14A, -16A, -18A, 20-A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A
M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A
Verejné kategórie
W -10, M -10, RD - dieťa so sprievodom (jednoduché trate)
K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km)
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)
Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, keď sa do nej
prihlásia menej ako 3 pretekári.
Štartovné:

RD, N, M/W-10, -12
M/W-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3
ostatné kategórie

4€ za jedny preteky
6€ za jedny preteky
8€ za jedny preteky

Platba vopred prevodom do 13.6.2017 na účet (mBank): SK15 8360 5207 0042 0315 9669
Prihlášky:

Parkovanie:

Šatňa:

do 13.6.2017 cez online systém na adrese ob.vba.sk
Po tomto termíne iba podľa možností usporiadateľa e-mailom na: prihlaska@vba.sk
pre peších parkovisko na Potočnej ulici, konečná autobusu č.56, kapacita cca 30 áut, pešia
vzdialenosť do centra cca 3,5 km s prevýšením 300 m po modrej značke. Bude zabezpečená
kyvadlová doprava autobusom na zhromaždisko z parkoviska pri Kauflande na Púchovskej.
v prípade nepriaznivého počasia budú na lúke postavené stany pre pretekárov, možnosť postavenia
oddielových stanov na lúke

Prezentácia: 17.6.2017
18.6.2017

11:00 - 12:00 v centre pretekov
08:00 - 09:00 v centre pretekov

Štart:

17.6.2017
18.6.2017

13:00 (stredná trať)
09:30 (dlhá trať)

Mapa:

Hviezda, 1:10000 alebo 1:15000 (dlhá trať pre niektoré kategórie), e=5m,
autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, revízia jar 2017

Opis terénu: čistý listnatý kopcovitý les, ploché aj strmšie svahy, priemerná sieť ciest, viacero menej zreteľných
priesekov a starých ciest, časť terénu je porastovo pestrá s vývratmi a kôpkami po vývratoch, v
niektorých častiach lesa sú popadané konáre
Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu 2€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov:
Miroslav Lago (R2)
hlavný rozhodca:
Juraj Šmelík (R1)
staviteľ tratí: Peter Mlynárik (R2 - stredná trať), Barbora Šmelíková (R2 - dlhá trať)
Vyhlásenie výsledkov: 18.6.2017 za oba dni spolu
Informácie: na stránke ob.vba.sk alebo email miro.lago@vba.sk
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k súťažiam pre
rok 2017
Občerstvenie: Bufet Včelín v centre pretekov
Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 15.5.2017.
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ
NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM
TÝCHTO PRETEKOV.
PARTNERI PRETEKOV

