Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Termín konania:
Zaradenie:

Slovenský Zväz Rádioamatérov.
Rádioklub Turie.
13 – 14. 8. 2016.
Majstrovstva Slovenskej Republiky v pretekoch na klasických tratiach.
Preteky IV. kola slovenského pohára v Rádiovom orientačnom behu.
Centrum pretekov:
Obec Kunerad, staré ihrisko obce Stránske.
Kategórie:
D16, M16, D19, M19, D20, M20, D35, M40, D50, M50.
Žiacke kategórie (podľa prihlášok) R14, S14 (D14, M14).
V prípade malého počtu prihlásených v jednotlivých kategóriách budú, v súlade so
súťažným poriadkom a s platnými pravidlami ROB, pretekári preradení do iných
kategórii.
Štartovné:
Na základe prihlášok bude vyberané pri prezentácii.
Štartovné pre kat.:
- R14, S14, D16, M16:
1,-€
- ostatné kategórie:
3,-€
- pre nečlenov SZR
4,-€
Štartovné je za každý pretek.
Prihlášky:
Do 05. 08. 2016 na mmmitelman@gmail.com. Prihláška je akceptovaná až po jej
potvrdení. Prihlášky po uvedenom termíne + 50% k cene štartovného.
Ubytovanie:
a) V obci Turie (vlastné spacie vaky, podložky...). Nutné prezuvky! Cena ubytovania
na osobu a noc je 3,- €. Informácie nielen ohľadne ubytovania Vám poskytne riaditeľ
pretekov E. Bátor (+421 911 188 008, +421 907 821 080).
b) Individuálne. V neďalekých Rajeckých Tepliciach, v obci Kunerad, v obci
Stránske, či v ATC Slnečné skaly je možnosť objednať si ubytovanie na posteliach.
Napr. http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/privat-kunerad_53889_0_1.html
http://motoride.sk/w/883/atc-slnecne-skaly-slovensko.html
http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/chata-janka
http://www.penzionkunerad.sk/ubytovanie/
http://www.ubytko.sk/ubytovanie/stranske/
http://www.uby.sk/ubytovanie/kunerad
Stravovanie:
V réžii pretekárov, z vlastných zásob.
Doprava:
Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.
Prezentácia:
V piatok 12. 08. 2016 čas je potrebné vopred si dohodnúť s riaditeľom pretekov.
V sobotu od 09:30 do 10:30 v obci Kunerad pri nepoužívanom ihrisku obce Stránske.
Po stužkách od GPS od súradníc: N49.105122°, E 18.709617°.
Predpokladané štarty:
Sobota:
Predpokladaný štart pretekov v pásme 144 MHz
11:30
Nedeľa:
Predpokladaný štart pretekov v pásme 3,5 MHz
10:30
Upozornenie:
Dňom uverejnenia tohto rozpisu platí zákaz tréningovej činnosti v priestoroch medzi
obcami Poluvsie, Stránske a Kunerad. V terénoch zobrazených na mapách Tehliar,
Kunerad, Kuneradská 10°, Zámok Kunerad.
Raziaci systém:
Sport Ident. Zapožičanie SI čipu 2,- € na oba závody. Za stratu SI čipu platba 33,-€
Vyhodnotenie:
V Nedeľu, po ukončení pretekov v pásme 3,5 MHz. Vyhodnotení a ocenení budú prví
traja pretekári v každej kategórií.
Hlavný funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Eman Bátor
Hlavný rozhodca:
Ján
Turský
Stavba tratí:
Milan Mitelman
Upozornenie:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Za neplnoletých zodpovedá vysielajúca zložka, vedúci výpravy, klubu, TJ...
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii v rámci platných pravidiel ROB.

Ukážky terénu:

Typy na výlet:
Zámok Kunerad

- Národná kultúrna pamiatka. Mal slúžiť ako rekreačný a lovecký zámok pre Rakúsko-Uhorských
a Nemeckých cisárov. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa tento zámer neuskutočnil. Slúžil ako
rodinné sídlo rodiny Balestrémovcov. Počas SNP mala v zámku sídlo 2. partizánska brigáda M.
R. Štefánika. Preto ho nemecké jednotky vypálili. Nájdete ho vo Svitačovej doline nad obcou
Kunerad. Momentálne je v rekonštrukcii po požiari.

Kostolík Stránske - Zrúcanina gotického Kostola sv. Heleny nad obcou Stránske, postavená pravdepodobne už
koncom 13. storočia. V roku 1858 celú oblasť zasiahlo silné zemetrasenie. Od vtedy kostolík
chátra. Miestne združenie za jeho záchranu ruinu kostolíka zakonzervovalo a vyčistilo okolie.

Rajecké Teplice

- Známe kúpeľné mestečko. Už v roku 1610 tu dal Juraj Thurzo postaviť prvý kúpeľný dom.
Rajecké Teplice získali štatút mesta 8. 02. 1989. Liečia sa tu choroby pohybového aparátu,
poúrazové a pooperačné stavy. Okrem kúpeľných domov je tu prekrásny park s jazierkom
a termálne kúpalisko. Nad mestečkom je kopec Skalky. Medzi skalnými útvarmi vedie chodník
z ktorého sú výhľady na blízke i vzdialené okolie. Neďaleko od Rajeckých Teplíc v smere na
Žilinu je autokemping Slnečné skaly. Už samotný názov našepkáva ako vzniklo jeho meno.

Eman Bátor v. r.
Riaditeľ pretekov

Ján Turský v. r.
Hlavný rozhodca

