Informácie
Individuálny meraný tréning
Herľany
Tréning sa uskutoční za aktuálnych, vládou SR nariadených opatrení súvisiacich s Covid-19. Nevyhnutné je hlavne
dodržiavanie R-O-R.
Technické zabezpečenie:
Termín:
Miesto:
Parkovanie:
Klasifikácia pretekov:
Kategórie-trate:

Štartovné:

Prihlášky:

Raziaci systém:

Štart 00:
Vzdialenosti:

Mapa:
Terén:

Poznámka:
Informácie:
Ochrana
osobných údajov:

Klub OB ATU Košice
8.5.2021
Herľany
verejné parkovisko Herľany GPS: 48.801173, 21.476045
alebo v areáli TU GPS: 48.800953, 21.478935
otvorený meraný individuálny tréning v orientačnom behu na strednej trati
A orientačne náročná trať, dĺžka 4,5-5km
B orientačne náročná trať, dĺžka cca 3,5km
C orientačne stredne náročná trať, dĺžka cca 2,5km
D orientačne nenáročná trať, dĺžka cca 2km
A, B, C
2,- EUR
D
1,- EUR
Platí sa do krabičky na štarte!
Do 7.5.2021 do 20:00 hod.
Prihlášku realizujte vpísaním svojho mena a rezerváciou štartovného času tu (píšte oficiálne
meno a priezvisko):
http://drive.google.com/file/d/1vFgpwYgoRJJqY_TuyClL7DQe6HfyvU7A/view?usp=sharing
Rezervácia štartovného času je nevyhnutná!
Sportident
Zapožičanie SI 0,50 EUR, za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor vymáhať čiastku
30,- EUR.
Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane tých, ktorí
meraný tréning vzdali.
14:30 hod
!!! Vzdialenosť z parkoviska na štart a z cieľa na parkovisko bude 2,5km, resp. 2km.
Cesta na štart nebude značená, môžete si vytlačiť pripojenú mapku. Na štarte mapku
odhoďte do pripraveného vreca.
1:10 000, e=5m, stav 2012
Kontinentálny terén s časťami bohatými na terénne detaily a s výskytom množstva
kameňov. Les je prevažne listnatý, priebežnosť a viditeľnosť je prevažne dobrá. V teréne je
stredne hustá sieť chodníkov a lesných ciest.
V priestore sa môžu vyskytnúť nové rúbaniská a vývraty, ktoré nie sú v mape zakreslené.
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
akademik.ob@tuke.sk, 0915 872938
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a vo výsledkoch
na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ.

Klub OB ATU Košice

