Državni prvenstvo mešane štafete 2018
Brežice, 21.10.2018

Bilten
Tekmovanje: DP mešane štafete 2018
 Nedelja 21.10.2018, sprint mešane štafete
Datum: 21.10.2018
Kraj tekmovanja: Brežice, Balon pri Osnovni šoli Brežice 45.907353, 15.596661
Parkiranje je možno na javnih brezplačnih parkiriščih označenih na spodnji sliki.

Organizator: Orientacijski klub Brežice
Kontakt: jpiltaver@gmail.com
Vodja tekmovanja: Jaka Piltaver
Karta: Brežice, 1:4000, E: 2,5m, september 2018

Teren: mestno jedro, stanovanjski del, manjši park
Traser: Jaka Piltaver
Sodnik: Blaž Kölner
Kategorije:
MW21, MW17, MW12, Open, Začetniki (MŽ45, MŽ16 - štejeta za Hrvaško DP)

Štarti: 11:00 - za kategorijo MW21
11:05 - za kategorije MW17, MŽ16 in MŽ45
11:10 – za kategorijo MW12
od 11:20 za posameznike (na štartno kontrolo)
12:30 – skupinski start
Startnina: 5€/osebo za kategorije MW12, MŽ16, MW17 in Začetniki, 8€/osebo za
kategorijo MW21 in MŽ45
Merjenje časa: Sport Ident, možnost najema čipa 2€
Prijave: Izključno prek
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4080
Rok za prijave je 14.10.2018
Plačilo: Izključno na račun organizatorja pred ali po tekmi.
Orientacijski klub Brežice, Sromlje 38, 8256 Sromlje
IBAN: SI56 6100 0000 9245 902
SWIFT: HDELSI22
Banka: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
Navodila: Mešane štafete so 3-članske, v štafeti sodeluje najmanj 1 tekmovalka. V 2. predaji
mora biti obvezno tekmovalka.
Ob prijavah obvezno vnesite tudi podatek o članih štafet in njihov vrstni red v stolpcu
»Oznaka štafete«. Štafete označite s kratico/imenom kluba in črko (npr. OKB A), vrstni
red posameznega tekmovalca pa s številko (1, 2, 3). Primer: drugega tekmovalca tretje
klubske štafete označite: oznaka štafete + zaporedna številka (npr. OKB C2).
Dodatna obvestila:
1. Ogrevanje je možno izključno v pokriti dvorani in na asfaltnem igrišču pred dvorano.
2. WC-ji bodo na voljo v dvorani, torej na ciljnem prostoru.
3. Ob 10:40 bo prikaz predaje.

4. Vsi tekmovalci morajo na prsih nositi startno številko.
5. Vse proge imajo KT za gledalce, po kateri sledi približno minuta teka do cilja.
6. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
7. Ker tekmovanje poteka v urbanem okolju, v katerem promet ne bo ustavljen, morajo vsi
tekmovalci spoštovati cestno prometne predpise.
8. Tekmovanje šteje tudi za Hrvaško državno prvenstvo v mešanih štafetah. Kategoriji MŽ45,
MŽ16 sta namenjeni izključno hrvaškim tekmovalcem.
9. Mikrolokacije bodo samo na kartah.
10. V okolici gradu (KT 54) potekajo manjša gradbena dela. V nedeljo zelo verjetno ne bodo
potekala, je pa možno, da stanje na terenu ne bom povsem enako stanju na karti. Manjša
travnata površina na karti, bo morda asfaltirana oziroma v pred-fazi asfaltiranja.
11. Zaključek tekmovanja z razglasitvijo bo takoj po prihodu večine tekmovalcev v cilj.
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MŽ45

2,8

2,8

začetniki

2,6

/

OPEN

3,9

/

