
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu 

Slovenský zväz orientačných športov 

ŠK HADVEO Banská Bystrica 

                             

25.10.2015 

PROPOZÍCIE 

Organizátor:  ŠK HADVEO Banská Bystrica                   

Termín:  25.10.2015   

Klasifikácia: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati s 

  určeným poradím kontrolných stanovíšť. 

Centrum:  Kremnička, Banská Bystrica 

Kategórie:  

W-10, -12, -14, -16, - 18, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65- 

 M-10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- 

 MWR: deti s rodičmi 

 K3: orientačne náročná trať v dĺžke cca 3 km 

 N:  náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov 

 V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií.  

Prihlášky: Do15.10.cez on-line prihlasovací systém na adrese:  

http://www.orienteeringonline.net/ 

Vo výnimočných prípadoch e-mailom na prihlasky@hadveo.sk 

 

Štartovné:  MWR, MW-10, MW-12,N = 4 €;MW-14, MW 65- a staršie, K3 = 6 €,ostatní 7 €.  

Štartovné spolu s poplatkami za ubytovanie prosíme uhradiť na č. 

Účtu: 2628099113/1100 / IBAN : SK4811000000002628099113 SWIFT: 

TATRSKBX v termíne zaslania prihlášky.  

Prihlášky a zmeny po 15.10.2015 budú akceptované len v rámci voľných miest 

v štartovnej listine za 100%-ný príplatok voči pôvodnému štartovnému, 

poplatky za tieto zmeny budú inkasované pri prezentácii. V kategórii N tento 

príplatok nebude účtovaný.  

Do popisu platby prosíme uviesť názov klubu. 

 

 

Prezentácia:  25.10. v centre pretekov od 8:00 do 9:00 

Ubytovanie:  Internát 7 EUR/osoba/noc (ubytovanie iba zo soboty na nedeľu) 

Stravovanie:  Poľovnícky guláš pripravený miestnym urbárom. Možné objednať vopred. 

Doprava:  Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.  
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Štart 00:  10:00  

Mapa:   Bystrické výhľady, 1:10 000, e: 5m, stav jar 2014, Bob Háj  

Opis terénu:  Kopcovitý s dobrou priebežnosťou. Miestami sa nachádzajú kamenné polia. 

Raziaci systém: Pri všetkých pretekoch bude použitý raziaci systém SportIdent.  

Zapožičanie SI- čipu:  2,- EUR / etapa / osoba. 

Strata, resp. nevrátenie SI- čipu:       30,- EUR 

Funkcionári: 

 

Riaditeľ pretekov:        Andrej Patráš 

Hlavný rozhodca:         Rastislav Szabó 

Tajomník:   Miroslav Hríbik 

Stavba tratí:   Igor Patráš 

Ceny:   Prví traja pretekári v každej kategórií obdržia drobné ceny. 

Ďalšie informácie:  

www.hadveo.sk | hadveo@hadveo.sk 

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB , súťažného poriadku a príslušných vykonávacích 

predpisov k súťažiam pre rok 2015. 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku 

na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 

Schvaľovacia doložka: 

Propozície boli schválené sekciou OB 1.9.2015 
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