Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
PROPOZÍCIE
Svetového dňa orientačného behu „WOD 2017“
Pre deti, mládež, dospelých, veteránov, rodiny s deťmi, sympatizantov pohybu v prírode
a zdravého životného štýlu.
Akcia je zameraná na propagáciu orientačného behu, ako vhodnej voľnočasovej aktivity pre
mládež, ale aj pre celé rodiny, dospelých, či veteránov. Počas dňa sa uskutočnia preteky
s podobným zámerom na viacerých miestach Slovenska a na mnohých miestach po celom svete.
Podujatia sa môže zúčastniť každý záujemca, ktorý prejaví záujem a chuť prebehnúť si, alebo
prejsť jednu z pripravených tratí.
Účastníci obdržia po prihláške elektronický čip na značenie prechodu cez kontroly a na štarte
dostanú mapu s traťou. Po dobehu/príchode do cieľa im bude zmeraný čas.
Výsledky pretekov budú zverejnené na stránke www.orienteering.sk a www.tuke.sk/obeh
Vyhlasovateľ:
Organizátor:
Termín:
Centrum pretekov:
Registrácia:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
Klub orientačného behu ATU Košice s Klubom orientačného behu Kysak
24. máj 2017, streda
Mestský park, SZ časť-pri Kunsthalle, resp. starej plavárni
12:00 – 16:45 hod., priebežne v centre pretekov
Trať pre verejnosť bude k dispozícii od 12:00 do 17:00 hod.
Štart:
Prvý pretekár o 12:00 hod. – intervalovým spôsobom.
Kategórie, trate:
budú pripravené 4 trate rôznej dĺžky a náročnosti
t1-trať pre deti, príp. deti s rodičmi o dĺžke cca 500 m
t2-orientačne nenáročná trať o dĺžke cca 1km
t3-orientačne nenáročná trať v parku a uličkách mesta
o dĺžke cca 2 km
t4-stredne orientačne náročná trať v parku a uličkách mesta
o dĺžke cca 3 km
Štartovné:
neplatí sa
Prihlášky:
- vopred do 22.5. 2017 na adresu: akademik.ob@tuke.sk
tel. 0915 872 938, za skupinu stačí meno a počet pretekárov
alebo
- priamo na mieste v deň pretekov
Informácie (plagát, propozície)na : www.orienteering.sk
a www.tuke.sk/obeh, akademik.ob@tuke.sk
Mapa:
Mestský park, mierka 1:4000
Opis terénu:
Mestský park a ulice centra mesta v pešej zóne.
Razenie kontrol:
Účastníci obdržia po prihláške elektronický čip na značenie prechodu cez
kontroly. Mapu dostanú pretekári na štarte, štart je priebežný,
intervalový.
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov:
Jozef Pollák
hlavný rozhodca:
Jaroslav Kollár
staviteľ tratí:
Jozef Pollák
Vyhlásenie výsledkov: Každý pretekár v cieli dostane pamätný diplom, občerstvenie
a vylosovaní pretekári multifunkčnú šatku s logom WOD 2017.
Poznámka:
Šatne (stany) budú v priestore zhromaždiska.

