PROPOZÍCIE
14. ročníka pretekov YETI ZIMA CUP v orientačnom behu,
2. kolo OR 2019 pre Západnú oblasť SZOŠ
Dátum:

20.1.2019, nedeľa

Usporiadateľ:

TJ Rapid Bratislava - Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

Klasifik. pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS.
Zhromaždisko:

Telocvičňa Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.
Príjazd zo svetelnej križovatky Dolnozemská cesta/ Gettingova ul.
Parkovisko pred Ekonomickou univerzitou, GPS: N 48°07'40.4" E 17°07'52.5"

Prezentácia:

20.1. 2019, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska. Dodržte čas!

Štart:

v čase od 11.00 do 12.00 hod., voľný, individuálny
Prosíme pretekárov, ktorí pobežia aj ako doprovod v kategórii RD, aby podľa
možnosti najskôr absolvovali preteky vo svojej kategórii.

Mapa:

Mapa pre OB "Dunajské rameno", mierka M=1:5000, ekvidištanta 1 m,
norma ISSOM 2007, stav 01/2013, revízia mapy 01/2019, mapoval M.Petrinec,
rozmer A4. Mapa bude bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú k dispozícii
euroobaly.

Kategórie:

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-,
Open (otvorená trať), N (nábor-pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom),
detská obrázková trať.

Štartovné:

M,W–10, M/W-12, M,W–14, M/W-16, RD, N
M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open
Detská obrázková trať
Platba pri prezentácii podľa zaslanej prihlášky.

Prihlášky:

Prihlasujte za oddiel do 17.1. 2019, pomocou on-line systému na adrese:
https://is.orienteering.sk/competitions/1506
Prihlášky po termíne s prirážkou 50% štartovného, obmedzené podľa počtu máp
(okrem kateg. N a RD), iba e-mailom na adrese: formanko@t-zones.sk, platia až
po spätnom potvrdení.

Raziaci systém:

SportIdent, zapožičanie SI čipu =2,- €, nevrátenie čipu =40,- €.

Vyhodnotenie:

Okolo 13.15 hod. Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat., M/W-10, -12, -14,
-16, a víťazi v kat. M/W-18, 19-, 40-, 55-, Open, N.
Odmenené budú aj všetky deti v kat. RD a na Obrázkovej trati.

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:

=3,- €
=5,- €
=dobrovoľné

Dušan Formanko, R1
Marián Mikluš, R3
Milan Petrinec, R1

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

Poznámky:

- Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na
odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
- Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov
(meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine a výsledkoch na internetovej
stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ.
Marián Mikluš
hlavný rozhodca

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

