
 

 
 

 

ADLO BBO CUP 2016 - Pohár estský h lesov Ba ská Bystri a 
 
 

Preze tá ia 
V  sobotu 09. 07. 2016 od 8:00 do 10:00  hod. a Kal árii pri kapl ke a Urpí e. Je dôležité dodržať čas registrá ie, prídi prosí  
čas. 

 

 

 
Platby 
Plat  za štarto é prosí e realizo ať pre odo  a účet a i ál e do stred  . . . Ak uskutoč íš úhradu po to to 
ter í e, pri es si a preze tá iu doklad o úhrade. 
 

Počet pretekárov 
Ma i ál  počet účast íko  je , pred osť ajú prihláse í pretekári opred ez prihláško ý s sté  a strá ke 

. aratho . o  so zaplate ý  štarto ý . Na ieste ude ož é prihlásiť sa le  do počtu oľ ý h iest  a  e e 
štarto ého o ýške 9,- € 
 

Z ače ie a dĺžka trate 
Celá trať od štartu do ieľa je oz ače á odrý i stužka i a á pri liž e  5 - 7km.  
 

Ko trol é sta ovištia a popis trate 
Pri preze tá ií dosta eš čip. Na trati je iekoľko ko trol ý h sta o íšť, ktorý i usíš prejsť  poradí. Poradie udeš ať a ape. 
Trať si ôžeš aj skrátiť, ale ko trol é sta o ištia usíš prejsť šetk  a  sprá o  poradí. Pre hod každý  sta o išťo  
zaz a e áš čipo , ktorý poto   ieli eza ud i rátiť. Ak e háš ko trol e sta o ište k času ti pripočíta e  i út. 
 

Štart 
Štart je  lízkosti zhro aždiska. 
Štartuje sa i ter alo o, každý h  sekú d odštartuje jede  pretekár, štart pr ého pretekára je o :  hod. 
S oj pri liž ý čas štartu áš u ede ý a štarto o  čísle. 
Prosí e, uď a štarte čas a rešpektuj pok  orga izátoro . 
 

Vyhláse ie výsledkov 
Bude ih eď po sko če í preteko  a  i . po odštarto a í posled ého pretekára. 
 

V cieli čaká každého pretekára o čerstve ie BUDIŠ a medaila Marathon Tour 2016. 

 

 
 

Praje e ti veľa šťastia a príje ý čisto prírod ý zážitok :) 



             

 PROPOZÍCIE 

ADLO BBO cup 2016 - Pohár mestských lesov Banská Bystrica 

Bodovaný beh Marathon BB Tour 2016 

Dátum: 9.7.2016 /sobota/ 

Druh preteku: jednoduchý otvorený mestský orientačný beh 

Podujatie je súčasťou Maraton BB tour 2016 

Miesto: Urpín Kalvária 

Organizátor: ŠK Hadveo Banská Bystrica, TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 

Čas štartu: 10:00  

Prezentácia: od 9:00 do 10:00  MAXIMÁLNY POČET ŠTARTUJÚCICH 300 

Kategórie: 

Muži M21  od 1995 vrátane   5-7 km 

Ženy W21  od 1995 vrátane   5-7 km 

Dorastenci M20 do 1996 vrátane    5-7 km 

Dorastenky W20 do 1996 vrátane    5-7 km 

Trať: Bežci pobežia po farebných fáborkach /farbu oznámime pri prezentácií/, ktoré budú jasne viditeľné. Na 

trati budú rozmiestnené kontrolné stanovištia. Tieto si pretekár označí elektronickým čipom, ktorý dostane pri 

prezentácií. Čísla a popis kontrol, ktoré je potrebné absolvovať budú vytlačené na mape. Trať si bude možné aj 

skrátiť avšak tak, aby pretekár absolvoval všetky kontrolné stanovištia. Skratky nebudú žiadnym spôsobom 

značené a ich absolvovanie je na šikovnosti jednotlivých pretekárov.  

Pri vynechaní kontrolného stanovišťa dostane penalizáciu 5 minút. Ak označí pretekár kontrolu navyše nebude 

žiadnym spôsobom penalizovaný. 

UPOZORNENIE! Elektronický čip je nutné vrátiť. Strata čipu bude penalizovaná sumou 20 EUR.  

Štartovné: 7 EUR prevodom /na mieste 9EUR/, detská trať zdarma. 

Prihlasovanie je možne len cez www.marathonbb.com . Informácie k platbe Vám budú zaslané e-mailom po 

vyplnení registračného formulára.  

V cene je zahrnuté  štartovné, mapa, elektronické razenie, občerstvenie v cieli. 

Ceny: prví traja pretekári z každej kategórie 

Zdravotná služba v cieli bude zabezpečená.                                                               

                                

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.


