ŠK HADVEO Banská Bystrica
klub orientačného behu
www.hadveo.sk

POKYNY
Zimná liga STRED 2014, 1. kolo
Preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Usporiadateľ a technické zabezpečenie: ŠK HADVEO Banská Bystrica
Termín :

6.1.2014

Miesto :

Námestie SNP, Banská Bystrica

Mapa :

Barbakan, 1:4000, ekv: 5 m, stav 2013, veľkosť A4, mapy nebudú
vodovzdorne upravené, na štarte k dispozícii euroobaly

Terén:

Námestie a centrum mesta, okolie Pamätníka SNP, tanky, delá a
vojenská technika

Upozorňujeme, že pretekári budú viackrát prebiehať cez menej frekventované cestné komunikácie.
Žiadame pretekárov o zvýšenú pozornosť na týchto úsekoch.

Centrum pretekov–zhromaždisko: Námestie SNP, Bodega de La Havana, vedľa
radnice
Prezentácia : 11:30 – 12:30 v mieste pretekov, priamo v Bodega de La Havana
Prihlášky : do 3.1.2014 na prihlasky@hadveo.sk, prihláška je platná až po potvrdení
Štart 00 :

13:00, v blízkosti zhromaždiska, štartová listina bude zverejnená
v mieste pretekov

Zmena oproti propozíciám.
Kategórie : M-10, W-10 : 1,1 km / 6 KS (s doprovodom, alebo bez)
M-14, W-14 : 1,9 km / 11 KS
M-18, W-18 : 3,0 km / 16 KS
M19-, W19- : 4,1 km / 17 KS
M35-, W35- : 3,0 km / 16 KS
M45-, W45- : 1,9 km / 11 KS
Štartovné : 2,- €, zapožičanie čipu : 1,- €, neregistrovaní nováčikovia : 0,- €
Raziaci systém : SI čipy
Popisy kontrol : Budú dostupné na zhromaždisku, na mapách nebudú vytlačené
Vyhlásenie výsledkov a ceny : následne po dobehnutí posledného pretekára,
v každej kategórii bude vyhlásený víťaz, víťazi obdržia drobné ceny

ŠK HADVEO Banská Bystrica
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Funkcionári pretekov :

Riaditeľ pretekov : Miroslav Hríbik
Hlavný rozhodca: Štefan Šurgan
Stavba tratí :
Rastislav Szabó

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

Pretekári môžu využiť štart na TROJKRÁĽOVOM VEČERNOM BEHU, ktorý sa
koná taktiež na Námestí SNP.
http://marathonbb.com/downloads/propozicie2014/propozicie_trojkralovy_beh_2014.pdf

Zároveň Vás pozývame na prekek BB O-Cup 2014 ako pretek 38. ročníka Grand
Prix Slovakia , ktorý organizujeme v termíne 11.7 – 13.7. 2014.

info : www.hadveo.sk, www.bbocup.com, www.facebook.com/bbocup

Tešíme sa na vašu účasť!

