
POSTÁS KUPA 2009  
Medzinárodné ve ľkono čné orienta čné preteky  

11-13. apríla 2009, Bükkszentkereszt, Ma ďarsko 
 

Program : 10. apríl, piatok: prológ, preteky v šprinte, centrum mesta Eger 
11. apríl, sobota: v kategóriách M,W21E skrátené trate, v ostatných 
kategóriách klasické trate, preteky v Trail-O 
12. apríl, nedeľa: klasické trate 
13. spríl, pondelok: štafety 

Usporiadate ľ TÁJREND SE, 1172 Budapest, III. u. 21. 
Postás SE, klub orientačného behu, 1149 Budapest, Róna u. 86-100. 

Klasifikácia 
pretekov 

Dvojkolové rebríčkové preteky v dennom orientačnom behu, v 
kategóriách M,W21E v prvý deň skrátené trate, v ostatných 
kategóriách klasické trate, v druhý deň klasické trate pre všetky 
kategórie, počíta sa súčet týchto dvoch pretekov /prológ sa nepočíta/. 
Tretí deň sa bežia preteky štafiet. Prológ 
v šprinte organizuje Egri Testedzı Club. 

Terén  Väčšinou bukový les, miestami s ihličnatými časťami, stredne 
kopcovitý v nadmorskej výške 400-600 metrov nad morom, miestami 
typický krasový terén /závrty, diery.../. Les je aj napriek malému 
výskytu kamenistého podkladu dobre priebežný. V teréne je aj 
množstvo plošiniek po pálení vápna, ktoré sa nachádzajú vo svahoch 
a údoliach. Uvedený terén má podobný charakter ako priestory MS 
2009.  

Mapa Mierky 1:10 000 a 1:15 000 , mapované v období rokov 2008-2009.  

PRIHLÁŠKY Termín: do 20. marca 2009 
Adresa: Riczel Zsuzsanna, 2145 Kerepes, Wéber Ede park 50. 
Tel: 06-28-481-686, 06-20-949-43-78 e-mail: rijo@t-online.hu  
Je možnosť využiť aj prihlasovací systém Maďarského zväzu OB, cez 
ENTRY - systém: http://www.mtfsz.hu/entry  
V prípade E-mailovej prihlášky je táto platná až po jej potvrdení /v 
prípade, že v termíne do 48 hodín táto nebude potvrdená , treba ju 
zopakovať/. V prihláške treba uviesť meno a priezvisko pretekára, rok 
narodenia, prípadne registračné číslo, kategóriu a výkonnostnú 
úroveň pretekára. Je možné sa prihlá-siť sa aj na každé preteky 
osobitne, ale vyhlásenie výsledkov bude uskutočnené na základe 
súčtu dvoch pretekov. 

POPLATKY  

Štartovné do 
termínu 
prihlášok: 

FN14-60 3600.-Ft/osoba/2 dni 
FN -10, 12 1800.-Ft/osoba/2 dni 
N60, F65- 1800.-Ft/osoba/2 dni 

Štafety: FN21E 4.500.-Ft/štafeta 
ostatné kategórie  3.000.-Ft/štafeta 

Štartovné po 
termíne 
prihlášok:   

FN14-60 4.100.-Ft/osoba/2 dni 
FN -10, 12 2.300.-Ft/osoba/2 dni 
N60, F65- 2.300.-Ft/osoba/2 dni 

Štafety: FN21E 5.000.-Ft/štafeta 
ostatné kategórie 3.500.-Ft/štafeta 

Prihlášky na 
zhromaždisku: 

FN14-60 4.600.-Ft/osoba/2 dni 
FN -10, 12 2.800.-Ft/osoba/2 dni 
N60, F65- 2.800.-Ft/osoba/2 dni 
Kategória Open 1.000.-Ft/osoba/deň 

Štafety: FN21E 5.500.-Ft/štafeta 
ostatné kategórie  4.000.-Ft/štafeta 

Zmeny (v každej kategórii) po termíne prihlášok za 500 Ft, na zhromaždisku 
za poplatok 1000 Ft 
Štartovné sa platí na prezentácii podľa platných prihlášok. 

Preteky sa organizujú s raziacim systémom SPORTident . Slovenskí pretekári uvedú v 
prihláške svoje číslo SI, v prípade že číp nemajú, je možné si ho vypožičať za poplatok 200 
Ft/osoba/deň. 

Ubytovanie  Ubytovacie zariadenia sa budú nacházať v Bükkszentkereszte és 
Miskolci, podrobnejšie informácie budú zverejnené na stránkach 
organizátora pretekov resp. stránke SZOŠ. 

Prezentácia 9. apríla od 17-18 hod.: Postás SE Sporttelep, 1149 Budapest, Róna 
u. 86-100. 
10. apríla od 17 do 22 hod.: Bükkszentkereszt, detský tábor 
11. apríla od  9 do 11 hod: v cieli pretekov 

Ceny Na základe súčtu časov dvoch pretekov pre umiestnených na 1-3. 
mieste medajle a vecné ceny vo všetkých kategóriách.  

Časy „0”: 1. deň: 12,00 hod. 
2. deň: 10,00 hod. 
Šfatety: 9,00 hod 

Pri pretekoch sa uskutočnia aj Trail-O preteky  11. apríla na základe osobitných propozícií 

Kategórie pre preteky jednotlivcov 

F/M 21E,A,B,BR(krátka),C, 20A, 18B,C, 16B, 14B,C, 12C, 10C, 10D (stužková), 35A,BR, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 
N/W 21E,A,B,BR(krátka),C, 20A, 18B,C,16B, 14B,C, 12C, 10C, 10 D (stužková) 35A, 40, 
45, 50, 55, 60, 65,  
Open pre začiatočníkov, Open technická pre pokročilých 
Pre najmenšie deti sú pripravené nenáročné stužkové trate v priestore zhromaždiska 
pretekov.  
Pri prihláške menej ako 5 pretekárov v kategórii, usporiadateľ si vyhradzuje právo presunu 
do inej kategórie. 

Kategórie pre 
štafety (3 členné)  

F/M21E, F/M 45, F/M135, N/W21E, N/W 45, N/W135, Mix krátka (3 
km), Mix dlhá (5 km) 

Informácie: http://postas.mtfsz.hu  
 


