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

PROPOZÍCIE
Zimná liga STRED 2013, 1. kolo
Preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Usporiadateľ a technické zabezpečenie: ŠK HADVEO Banská Bystrica
Termín :

6.1.2013

Miesto :

Park pod pamätnikom SNP, Banská Bystrica

Mapa :

Park SNP, 1:2500, ekv: 5 m, stav 2012, veľkosť A4, bude vodovzdorne
upravená (euroobal)

Terén:

Priestor pretekov sa nachádza v mestkom parku pod pamätníkom SNP
s otvoreným trávnatým priestorom a s malým množstvom porastov.
Pamätník obklopuje niekoľko výrazných neprekonateľných betónových
múrov a schody. Špecifikom je výskyt väčšieho množstva staršej
vojenskej techniky tanky, delá a lietadlo. Terén je takmer rovinatý bez
detailov, prevládajú asfaltové chodníky.

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

Centrum pretekov–zhromaždisko:Park pod pamätníkom SNP,mestské verejné WC
Prezentácia : 10:00 – 10:30 v mieste pretekov
Štart 00 :

11:00, v blízkosti zhromaždiska (40 m), štartová listina bude zverejnená
v mieste pretekov

Kategórie : M,W-10
M,W-12,14
M,W-16,18
M,W - 21
M,W - 35
OPEN

detská trať s doprovodom, bez doprovodu
mladší dorastenci / dorastenky
starší dorastenci / dorastenky
muži / ženy
veteráni / veteránky
bez vekových obmedzení

do 10 rokov
do 14 rokov
do 18 rokov
nad 19 rok
nad 35 rok

Pre pretekárov, ktorí sa vo večerných hodinách (štart: 18:30) zúčastnia II. ročníka mestského
Trojkráľového behu (kvalifikačný pretek na Banskobystrický maratón) a chceli by si vyskúšať aj beh
orientačný, sme vytvorili špeciálnu kategóriu: OPEN. Prihlášky do tejto kategórie akceptujeme až do
5.1, v obmedzenom množstve daným počtom pripravených máp i na mieste - do ukončenia
prezentácie. Trať budú mať zhodnú s traťou starších dorastencov. Všetkým odporúčame zúčastniť sa
obidvoch behov. Viac info o II. ročníku Trojkráľového behu nájdete na http://www.marathonbb.com

Štartovné : muži, ženy 2,- €, ostatní 1,- €
Prihlášky: čo najskôr, najneskôr do 03.01.2013 (štvrtok), e-mailom na adresu
prihlasky@hadveo.sk s kópiou na adresu miroslav.hribik@gmail.com.
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Raziaci systém : Bude použitý raziaci systém SportIdent. Čísla čipov prosíme uviesť
v prihláške.
Zapožičanie SI- čipu:
1,- EUR / etapa / osoba.
Strata, resp. nevrátenie SI- čipu:
30,- EUR
Vyhlásenie výsledkov a ceny : následne po dobehnutí posledného pretekára,
v každej kategórii bude vyhlásený víťaz, víťazi obdržia drobné ceny
Celkovým víťazom jednotlivých kategórií ZL STRED 2013 oddiel ŠK HADVEO venuje
štartovné na MM SR na krátkej trati a preteku SRJ, ktoré organizuje začiatkom júna
2013. Celkové výsledky sa vyhlásia na poslednom kole ZL.

Funkcionári pretekov :

Riaditeľ pretekov : Joxeba Agirre
Hlavný rozhodca: Andrej Patráš
Stavba tratí :
Miroslav Pilát

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Tešíme sa na vašu účasť!

