BB O-Cup 2015
Grand Prix Slovakia 2015

Národné rebríčkové preteky v OB v šprinte, strednej trati a dlhej trati
Verejné preteky šprintových štafiet dvojíc

17.7.2015 – 19.7.2015
PROPOZÍCIE

Organizátor: ŠK HADVEO Banská Bystrica
Termín:
Piatok, 17.7.2015 – doobeda SRJ šprint, poobede verejné preteky šprintových štafiet dvojíc, Hliník nad Hronom
Sobota, 18.7.2015 – SRJ stredná trať, Ladomerská Vieska
Nedeľa, 19.7.2015 – SRJ dlhá trať, Ladomerská Vieska

Klasifikácia:
17.7.2015: otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť
17.7.2015: otvorené denné preteky dvojčlenných štafiet s určeným poradím kontrolných stanovíšť
18.7.2015: otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
19.7.2015: otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum:
piatok: futbalové ihrisko, Hliník nad Hronom
sobota a nedeľa: futbalové ihrisko, Ladomerská Vieska
Centrum pretekov: Revištské Podzámčie, http://drevenicareviste.sk/

Kategórie:
M-12A, M-14A, M-16A, M-18A, M-20A, M21-E,B,D, M35-A, M40-A, M45-A, M50-A, M55-A, M60-A, M65-A, M70-A
W-12A, W-14A, W-16A, W-18A, W21-E,B, W35-A, W40-A, W45-A, W50-A, W55-A, W60-A, W65-A
M-10, W-10, M-10R, W-10R, K3, N

K3 je kondičná, orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km, do ktorej sa môže prihlásiť ktorýkoľvek pretekár bez
obmedzenia pohlavia či veku.
N je kondičná, orientačne jednoduchá trať určená pre nováčikov v OB
M/W -10 sú detské kategórie , jednoduché trate so stužkami
M/W -10R sú detské kategórie , jednoduché trate bez stužiek s doprovodom
V prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov, si vyhradzujeme právo na zlúčenie kategórií.
Vložený pretek dvojčlenných štafiet: Muži, Ženy, Mix – nehodnotené do celkového poradia

Prihlášky:
Cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net/
Na vložené preteky v štafetách a vo výnimočných prípadoch e-mailom na prihlasky@hadveo.sk
Prosím, skontrolujte si úplnosť Vašej prihlášky. Za nezadanie registračného čísla a pod. nezodpovedáme.

Štartovné:
Spolu za 3 etapy:
Kategória:
W/M -10, -12

do 31.5.2015 do 30.6.2015
12,- EUR

15,- EUR

W/M -14, -16, 60-, 65-, 70-, K3

15,- EUR

18,- EUR

ostatné kategórie

18,- EUR

24,- EUR

Za jednotlivé etapy:
Kategória:

do 31.5.2015 do 30.6.2015

W/M -10, -12

4,- EUR

5,- EUR

W/M -14, -16, 60-, 65-, 70-, K3

5,- EUR

6,- EUR

ostatné kategórie

6,- EUR

8,- EUR

N – 2,- EUR/etapa
Dvojčlenná štafeta – 6,- EUR/štafeta, prihlášky do 10.7.2015
Ubytovanie: Stany: 4,- EUR/osoba/noc, 20 miest na posteliach v areály kempu – záujemcovia sa môžu nahlásiť na
email prihlasky@hadveo.sk, cena 13,- EUR/noc/osoba

Štartovné spolu s poplatkami za ubytovanie prosíme uhradiť na č. Účtu: 2628099113/1100
IBAN : SK4811000000002628099113 v termíne zaslania prihlášky.
Prihlášky a zmeny po 30.6.2015 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej listine za 100%-ný príplatok
voči pôvodnému štartovnému, poplatky za tieto zmeny budú inkasované pri prezentácii. V kategórii N tento príplatok
nebude účtovaný.

Do popisu platby prosíme uviesť názov klubu.

Prezentácia:
16.7..2015 od 18:00 do 21:00 v centre pretekov – Revištské Podzámčie
17.7.2015 od 8:00 do 9:30 na zhromaždisku pretekov – Hliník nad Hronom
18.7.2015 od 8:00 do 9:30 na zhromaždisku pretekov – Ladomerská Vieska
19.7.2015 od 8:00 do 8:30 na zhromaždisku pretekov – Ladomerská Vieska

Ubytovanie:
Drevenica Revištstké Podzámčie : http://drevenicareviste.sk/

Záujem o ubytovanie prosíme uviesť v prihláške a poplatky za ubytovanie uhradiť spolu so štartovným. Ubytovaní
pretekári v kempe obdržia pásku na ruku a vstup bude kontrolovaný.

Stravovanie:
Počas každej etapy bude na zhromaždisku bufet.

Doprava:
Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje. Pri parkovaní rešpektujte pokyny usporiadateľov. Parkovné 1,- EUR/auto/etapa.

Štart 00:
17.7.2015

10:30 SRJ šprint, 15:00 vložené preteky dvojčlenných štafiet

18.7.2015

10:30 SRJ stredná trať

19.7.2015

9:30 SRJ dlhá trať - HANDICAP

Mapy:
SRJ šprint: Hliník nad Hronom, 1 : 4 000, E=5m, stav jar 2015, autor Miroslav Pilát
SRJ stredná a dlhá trať: Ladomer, 1 : 10 000, E=5m, aktualizácia jar 2015, aktualizácia Jiří Sýkora

Opis terénu:
SRJ a štafety piatok : Intravilán a extravilán obce, les dobre priebežný s množstvom terénnych detailov
SRJ sobota a nedeľa: technický náročný terén, s veľkým množstvom terénnych detailov, balvanov, jám, kôpok a
bažín, sieť komunikácií je strednej hustoty.

Ukážka terénu:

Ďalší program:
18.7.2015: O-labyrint a BB O-párty v areály kempu

Raziaci systém:
Pri všetkých pretekoch bude použitý raziaci systém SportIdent. Čísla čipov prosíme uviesť v prihláške.
Zapožičanie SI- čipu:

2,- EUR / etapa / osoba.

Strata, resp. nevrátenie SI- čipu:

30,- EUR

Funkcionári:
Riaditeľ pretekov:

Igor Patráš

Hlavný rozhodca:

Štefan Šurgan

Technický riaditeľ:

Andrej Patráš

Tajomník:

Miroslav Hríbik

Stavba tratí:
SRJ šprint:

Miroslav Pilát

SRJ middle:

Wofgang Potsch

SRJ long:

Rastislav Szabó

Vložený pretek dvojčlenných štafiet: Štefan Šurgan

Ceny:
Prvý traja pretekári po troch etapách v každej kategórií obdržia vecné ceny od sponzorov podujatia. Vyhlasovanie
výsledkov sa uskutoční po skončení tretej etapy.
Vyhlásenie víťazov jednotlivých etáp a víťazných štafiet v priestore pretekov po skončení pretekov.

Ďalšie Informácie:
www.hadveo.sk | www.bbocup.com | www.facebook.com/bbocup | hadveo@hadveo.sk

Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel OB , súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2015.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné
pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

