POKYNY
1.kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu 26.3.2022
Organizátor:

KOB Čingov Spišská Nová Ves

Centrum pretekov:

obec Iliašovce - lúka východne od obce ( cca 500m
východne od futbalového ihriska ) , GPS 48.984380 ,
20.536458

Prezentácia:

sobota 26.3.2022 11:00 – 12:30 v centre pretekov

Parkovanie:

parkovisko na začiatku cyklochodníka

Stravovanie:

V reštauračných zariadeniach v Spišskej Novej Vsi.

Vzdialenosti:

parkovisko – centrum : 300 m
Centrum – štart: 150 m po modrobielych faborkách
centrum – cieľ : 0 m

Štart 00 :

13:00

Štartovné listiny :

vyvesené v centre preteku a zverejnené na internete

Opisy kontrol:
preteku

budú vytlačené na mapách a tiež k dispozícii v centre

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SI. Bude použitá
tréningová sada , preto je potrebné po vybehnutí
oraziť SI jednotku ŠTART. Pri poruche systému použite
náhradné mechanické razenie do mapy.

Mapy:

Blaumont 1 : 10 000 , e – 5m , stav jar 2021 , autor :
Róbert Miček

Terén:

Kopcovitý , zmiešaný les s hustým podrastom a lúkami.
Hustá sieť ciest a chodníkov.

Vyhlásenie výsledkov: sobota 26.3.2022 o 17:00 hod.
Ceny:

Drobnými vecnými cenami budú odmenení prví traja
pretekári v každej kategórii.

Funkcionári pretekov:

Upozornenie:

KATEGÓRIA

Riaditeľ: Pavol Šoltés
R2
Hlavný rozhodca : Miroslav Palička R2
Stavba tratí: Róbert Miček R2

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so
zverejnením svojich osobných údajov (meno ,kategória,
klubová príslušnosť ) v prihláške, štartovej listiny
a výsledkoch v IS SZOŠ .
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na
vlastnú zodpovednosť bez nároku na odškodné pri zranení
a lebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto
pretekov .
Preteky prebehnú podľa aktuálnych platných opatrení proti
šíreniu COVID . 19

DĹŽKA TRATE

PREVÝŠENIE POČET KONTROL
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