Slovenský zväz orientačných športov
PROPOZÍCIE
4. kola oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu

Organizátor:

Klub orientačného behu Čingov, Spišská Nová Ves

Termín konania:

18.5.2019 – sobota

Zhromaždisko:

planina Pelc
GPS 48°51'14.296N, 20°20'42.173E

Klasifikácia pretekov:

Otvorené preteky s určeným poradím kontrolných stanovíšť na
skrátenej trati

Kategórie:

M,W-10
M,W-18
M,W-12
M,W-19
M,W-14
M,W-35
DR – trate pre deti s doprovodom
N – jednoduchá náborová trať
K – kondičná, orientačne náročnejšia

Štartovné:

M,W – 10,12,14,18,65,N,DR
Ostatné

Prihlášky:

do 14.5.201: prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému
https://is.orienteering.sk/competitions

Raziaci systém:

Sportident, prosím do prihlášky uviesť číslo SI

Štart 00:

18.5.2019 – sobota: 13:00

Prezentácia:

Sobota-18.5.2019: 10:30-12:30 na zhromaždisku

Vyhlásenie výsledkov:

Sobota- 18.5.2019: 17:00 hod.

Mapy:

podľa normy ISOM 2000, 1 : 10 000, e= 5 m, stav 2018 , A4 , bez
vodovzdornej úpravy

Terén:

Typická horská planina so zvlneným reliéfom, s horskými tiahnucimi
sa lúkami krasového charakteru(50%) so strmými skalnými úbočiami.
Les (50%) tvorí zmiešaná vegetácia so strednou až malou hustotou
detailov s dobrou priebežnosťou. Časť terénu tvorí i polootvorený
priestor po banskej činnosti a plochy bažinatého charakteru.

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ tratí:

M,W-45
M,W-55
M – 65

2,-- EUR
3,-- EUR

Eva Farkašová
Silvester Dulák
Miroslav Tauber

Informácie:

http://www.kobčingov.sk,
František Šoltés 0908387920

Doprava, ubytovanie

usporiadateľ nezabezpečuje

Stravovanie

reštauračné zariadenia v obci Stratená

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku .

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!

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením
svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť)
v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke
pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V priebehu pretekov budú
zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k
propagácii OB, ako spomienka na preteky, k informovaniu verejnosti
o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej
fotografie, oznámte to priamo fotografovi.

Eva Farkašová

Silvester Dulák

riaditeľ pretekov

hlavný rozhodca

