Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

PROPOZÍCIE
3. kolo oblastného rebríčka 2019 Západnej oblasti SZOŠ
VALENTÍNSKY SPORKO 2019
Dátum konania:

16. 2. 2019 (sobota)

Usporiadateľ:

Klub orientačného behu KOBRA Bratislava

Klasifikácia:

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
kontrolných stanovíšť

Zhromaždisko:

Šamorín, Základná škola M. Korvína, Rybárska ul. 2 (GPS 48.0287572,
17.3001725)

Prezentácia:

16. 2. 2019, 09:00-10:00 hod., v mieste zhromaždiska

Štart:

11:00 – 12:30 hod., voľný výber štartového času

Mapa:

Šamorín – centrum, 1 : 4 000, ekv. 2,5 m, stav máj 2018, norma ISSOM 2007

Terén:

Sídlisková zástavba a centrum mesta

Kategórie:

M,W-10, M,W-12, M,W-14, M,W-16, M,W-18, M,W19-, M,W40-, M,W55-,
Open, N (náborová pre začiatočníkov), RD (dieťa so sprievodom), detská
obrázková trať

Štartovné:

M,W-10, M,W-12, M,W-14, RD, N
3,- €,
Ostatné kategórie
5,- €,
Obrázková trať
dobrovoľné štartovné
Úhrada spoločne za oddiel pri prezentácii podľa prihlášky.

Raziaci systém:

Sportident (SI), zapožičanie SI-čipu 2,-€, nevrátenie zapožičaného SI-čipu 30,-€

Prihlášky:

do 11. 2. 2019 pomocou online prihlasovacieho systému:
https://is.orienteering.sk/competitions/1510
Oneskorené prihlášky po termíne možné do 14. 2. 2019 na tej istej adrese alebo
na e-mail karol.hierweg@gmail.com s prirážkou 50% štartovného.
Prihlášky po 14. 2. 2019 a pri prezentácii za štartovné s prirážkou 50% a len do
vyčerpania voľných máp.

Vyhlásenie výsledkov: 14:00 hod. (predpokladaný čas)

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí

Informácie:

paula.majova@gmail.com, www.kobra-orienteering.sk

Predpis:

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných
Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019.

Michal Stasz
Juraj Horniak
Monika Molnárová, Adam Jonáš

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.
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.

V Bratislave dňa 16. 1. 2019

Michal Stasz
riaditeľ pretekov

Juraj Horniak
hlavný rozhodca

