
P R O P O Z Í C I E

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC na dlhej trati a v šprinte
7. - 8. kolo Slovenského pohára 2008

Verejné preteky v OC – Memoriál O. Papánka

Organizátor: SZOŠ Junácka 6, Bratislava – www.orienteering.sk

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava – www.vba.sk

Dátum konania: 21. - 22. jún  2008

Miesto konania: sobota – Bratislava, m.č. Dúbravka – pastorizačné centrum SALES
nedeľa – Bratislava, m.č. Rusovce – Rusovecký park, reštaurácia SĽUK
(pozri mapu na Google Maps)

Mapa: obidva dni špeciálna pre orientačnú cyklistiku

Prezentácia: sobota 10:30 - 12:00 v centre pretekov

Štart 00: sobota – 13:00  dlhá trať
nedeľa – 10:00 šprint

Kategórie: Majstrovské kategórie :
MM SR a Slovenský pohár: MW-14, M-18, M19-, M40-, M50-

                      W-18, W19-, W40- 
Verejné preteky :

RD (rodič+dieťa do 12 rokov) cca 5 km
N    (náborová) cca 5 km
K    (kondičná) cca 7 km

Štartovné: Verejné preteky,  MW -14 100.- Sk (€3,50) / deň
ostatné kategórie:  200.- (€ 7) dlhá trať 150.- Sk (€5) šprint
platba pri prezentácii

Prihlášky: musia obsahovať – meno, priezvisko, reg. číslo (neregistrovaní pretekári rok 
narodenia), klub, kategóriu, číslo SI alebo záujem o jeho zapožičanie
Do 9. 6. poštou na adresu Eva Králová, Rezedová 28, 821 01 Bratislava
Do 11. 6. emailom na prihlaska@vba.sk
Prihlášky po termíne a na prezentácii – s prirážkou 50% (neplatí pre 
verejné preteky).

Ubytovanie: SALES – pastorizačné centrum v centre sobotňajších pretekov
Pre obmedzený počet miest je potrebné ho zarezervovať čo najskôr,  inak 
nemôžeme zaručiť, že kapacita strediska postačí. Cena 2-posteľovej 
izby = 695.- SK, jednoposteľová = 526.-SK  

SportIdent: Na pretekoch bude použitý SportIdent, čísla čipov uveďte v prihláške. 
Požičanie čipu je možné pri prezentácii za poplatok 50.-Sk (€1,5)

Terén: sobota – mierne kopcovitý s množstvom chodníkov a ciest rôznej zjazdnosti.
nedeľa – park a lužné lesy

http://www.orienteering.sk/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=sk&msa=0&msid=100824877372084265281.00044a478599640cc8f30&ll=48.119344,17.083684&spn=0.184732,0.361176&t=h&z=12
http://www.vba.sk/


Vyhlásenie výsledkov: sobota – 18:00
nedeľa – 12:30

Poznámka: Cyklistická prilba je povinná!
Preteky sa riadia pravidlami SZOŠ. Organizátor nezodpovedá za škody 
spôsobené počas pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje dobrovoľne a na  
vlastné nebezpečie, je zodpovedný za svoje prípadné zranenia.
Pretekárom vo verejných kategóriách zapožičiame mapníky (1 ks=20.-Sk), 
potrebné to uviesť v prihláške! 
Neregistrovaná mládež, ktorá nedosiahla 18 rokov, musí pri prezentácii
predložiť súhlas rodičov. 

Ďalšie informácie: www.msoc2008.vba.sk alebo prihlaska@vba.sk

Rozpis bol schválený sekciou OC SZOŠ dňa : 28.3. 2008

Funkcionári pretekov: Stavba tratí:       Stanislava Fajtová (dlhá trať), Mikuláš Šabo (šprint)
Hlavný rozhodca:   Peter Mlynárik
Technický riaditeľ: Adam Müller
Riaditeľ pretekov:  Eva Králová

mailto:prihlaska@vba.sk
http://msoc2008.vba.sk/

