SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
Národných rebríčkových pretekov na strednej a dlhej trati
v orientačnom behu
INOV-8 Cup 2017 v orientačnom behu
TATRY ORIENTEERING - Veľká cena Slovenska 2017

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov.

Technické
zabezpečenie

Klub orientačných športov Ružomberok

Termín

6.7. 2017 - štvrtok- E1 - dlhá trať
7.7. 2017 - piatok- E2 - dlhá trať
8.7. 2017 - sobota- E3 - stredná trať
9.7. 2017 - nedeľa- E4 - stredná trať
Rankingový koeficient v zmysle Vykonávacích pokynov pre súťaže v OB v r. 2017.

Klasifikácia

6.-7.7.2017 - Otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť.
8.-9.7.2017 - otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť.

Centrum

Autocamping ATC Račková dolina /Pribylina/ - Slovenská republika
GPS 49.130673° 19.792403°

Kategórie

Kategórie národného rankingu:
M-12A; M-14A; M-16A; M-18A; M-20A; M21-E; M21-B, M21-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; W-20A; W21-E; W21-B, W35-A; W40-A;
W45-A; W50-A; W55-A; W60-A, W65-A
Verejné kategórie:
N – náborová, - pre začiatočníkov - ľubovoľný vek a pohlavie
Open S- otvorená kategória krátka, nesúťažná /bez cien, bez klubového hodnotenia
bodov/
Open L- otvorená kategória dlhá, nesúťažná /bez cien, bez klubového hodnotenia
bodov/
K3 - kondičná cca 3 km - náročnejšia trať pre pretekárov ľubovoľného veku a
pohlavia
M,W10R – jednoduchá trať pre rodičov s deťmi
M,W10 - jednoduchá trať pre deti do 10 rokov, bez doprovodu
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, že
sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári.

Prihlášky
Výlučne cez on-line prihlasovací systém na adrese:
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3023
Vo výnimočných prípadoch e-mailom na: tatry.orienteering@gmail.com
Štartovné
Na všetky 4 etapy a podľa kategórie a termínu prihlášok:
Kategória
do 30.04.2017
W/M-10, MW-10R, N
MW-12, -14, OPEN-S, OPEN-L
W/M-16, 60-, 65-, 70-, K3
Ostatné kategórie

16,-EUR
24,-EUR
32,-EUR
36,-EUR

do 31.5.2017

Za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:
Kategória
do 30.04.2017
do 31.5.2017
W/M-10, MW-10R, N
MW-12, -14, OPEN-S, OPEN-L
W/M-16, 60-, 65-, 70-, K3
Ostatné kategórie

6,-EUR
8,-EUR
12,-EUR
14,-EUR

do 22.06.2017

20,- EUR
28, -EUR
36, -EUR
40, -EUR

24,-EUR
32,-EUR
40,-EUR
44,-EUR

do 22.06.2017

7,- EUR
9, -EUR
13, -EUR
15, -EUR

9,-EUR
12,-EUR
15,-EUR
16,-EUR

Po termíne 22.06.2017 za 100 % príplatok a len v obmedzenom množstve pretekárov.
Pri akýchkoľvek zmenách a odhláškach sa štartovné nevracia.
Tréning

Neorganizovaný individuálny tréning v čase konania pretekov na troch
tréningových mapách s traťami pre dopredu prihlásených pretekárov.

Štartovné - plagát troch tréningových máp s turistickou mapou okolia
Kategória
do 28.2.2017
3x tréningové mapy

0,- EUR

do 22.06.2017
1,-EUR

Jedna z tréningových máp je areál skanzenu. Platí sa tiež vstup do skanzenu podľa aktuálneho
cenníka. Po poslednom termíne sa už nebude dať prihlásiť na tréning. Platba za tréning je so
štartovným. Bezplatný tréning je iba ak je pretekár prihlásený na všetky 4 etapy do 28.2.2017.
Tričko

Možnosť objednať si tričko s motívom pretekov za cenu 10 € /veľkosti: S, M, L,
XL. XXL/. Objednávka je cez orienteeringonline.net.

Úhrada platieb:
Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet:
2610950264 (Tatra Banka 1100)
IBAN: SK44 1100 0000 0026 1095 0264
SWIFT: TATR SK BX do termínu podľa tabuliek štartovného.
Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je realizovaná na
uvedený účet v termíne zaslania prihlášky.
Prihlášky a zmeny po 22. 6.2017 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej listine za
100%-ný príplatok voči pôvodnému štartovnému. Štartovné sa nevracia pri neúčasti pretekárov. Po
platbe na účet sa štartovné nevracia v prípade odhlášky a pod. V prípade zrušenia etapy /alebo
pretekov/ z dôvodu výnimočných okolností /napríklad živelná pohroma a pod./ sa štartovné nevracia.
Prezentácia

V centre pretekov - Račková dolina

Ubytovanie
A. Autokemping Račková dolina- stany: cena je na osobu 2,40€ , stan 2,40€ a auto 2,40€ . /kapacita
cca 60 stanov/ treba rezervovať dopredu.
http://www.pribylina.sk/sk/autocamp-rackova-dolina
http://www.pribylina.sk/sk/clanok/153-cenniky
Chata Jakubiná v autokempingu 8€/noc/ posteľ/.
B. Telocvičňa - vo vlastných spacích vakoch na zemi za poplatok 4 € osobu/noc. Prihlásenie na toto
ubytovanie cez www.orienteeringonline.net
C. Hotel Orešnica poplatok 20 € osobu/noc.
http://hoteloresnica.sk/
D. Alexandra Wellnesshotel poplatok 37 € osobu/noc.
http://alexandrawellnesshotel.sk/cenniky/
E. Hotel Permon rôzne ceny v závislosti od typu ubytovania.
http://www.hotelpermon.sk/
F. Budgalovy Podbanské
www.bungalovypodbanske.sk
E. Penzión FAMILY RESORT
www.familyresort.sk/
F. Penzion Tempo Tatry ***
www.penzion.tempotatry.sk
Ubytovanie v súkromí:
http://www.pribylina.sk/sk/ubytovanie-v-sukromi
Ďalšie možnosti ubytovania budú pridávané na stránke pretekov a odporúčané lokality sú: Štrbské
pleso, Demänovská Dolina, Liptovský Hrádok, Jánska Dolina.
Stravovanie

Možnosť stravovania v autokempingu a v stánkoch v priestore cieľa, reštaurácie v
okolí. Pre ubytovaných v Pribyline /telocvičňa, priváty/ odporúčame stravovanie v
Penzióne Temo Tatry ktoré je hneď oproti telocvični.

Obedy v autokempingu možnosť vybrať z dvoch jedál a dopredu si objedať. Objednávka jedla je cez
orienteeringonline.net/cez prihlášku/. Stravovanie je obmedzené preto bude prijoritne vydávané

ubytovaným v kempe a dopredu objednaným. Prosím o využívanie aj iných možností
stravovania.
Platba so štartovným. Cena jedla menu dňa: 3,30€.
6.7.2017 Štvrtok - E1
Fazuľová polievka
A. Bratislavské bravčové pliecko , Cestovina
B. Vyprážané šampiňóny, Zemiaky, tatárska omáčka , šalát
7.7.2017 Piatok - E2
Zeleninová polievka
A. Maďarský guláš, Knedľa
B. Grilovaný encián s brusnicovou omáčkou , zeleninová obloha

8.7.2017 Sobota-E3
Paradajková polievka
A. Zemiaková placka plnená mäsom a posypaná syrom , zeleninová obloha
B. Penne s brokolicovo syrovou omáčkou
9.7.2017 Nedeľa-E4
Frankfurtská polievka
A. Prírodný kurací rezeň, Ryža ,zeleninová obloha
B. Zeleninové rizoto , šalát
Alternatívy stravovania:
Stánky v priestore cieľa /zhromaždiska/, reštaurácie a hoteli v okolí.

Doprava

Organizátor dopravu zabezpečuje počas niektorých etáp zo zhromaždiska na štart
a z cieľa späť na zhromaždisko. Poplatok spolu s parkovným je 0,50€ / osobu a
deň. Platba je so štartovným.
Doprava vlastným autom nie je možná.

Štart 000

ETAPA 1
13:00
ETAPA 2-4 10:00

Mapy

/mapované jeseň 2015 až jar 2017- Valter Sohler
Etapa číslo 1 1:7500 E 5m, ISOM 2000
Etapa číslo 2 1:7500 E 5 m, ISOM 2000
Etapa číslo 3 1:7500 E 5m, ISOM 2000
Etapa číslo 4 1:7500 E 5 m, ISOM 2000
Tréningové mapy:
Mapa číslo 1: 1:7500 E 5m, ISOM 2000
Mapa číslo 2: 1:7500 E 5m, ISOM 2000
Mapa číslo 3: 1:10000 E 5m, ISOM 2000
Odporúčame si zakúpiť set tréningových máp pre tých čo sa neprihlásili včas keď
boli zdarma. Budú na plagáte spolu s turistickou mapou okolia s vyznačení
tréningov, parkovania a iných vecí.

Ukážka máp:

Tréningové mapy:

Ukážka fotografií z terénu:
http://www.tatry-orienteering.sk/fotografie-tatry-orienteering.html
Viac fotografií je na Facebooku:
https://www.facebook.com/tatryorienteering
Opis terénu

V závislosti od etapy, od mierne kopcovitého až po takmer úplnú rovinu. Stredná
hustota ciest a chodníkov. Les s rôznou priebežnosťou s veľkým množstvom
detailov /kôpky, malé priehlbne, svetlinky../ . Časť tratí je po horských lúkach a
polootvorenom alebo otvorenom priestore. Väčšie množstvo bažín- severský
škandinávsky terén. Orientačne náročný terén, najmä v premenlivej vegetácií.

Raziaci systém

Sportident
Zapožičanie SI-čipu: 10,- EUR/ 4 etapy/osoba.
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 40,- EUR.

Funkcionári

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí

Tajomníčka

Valter Sohler, R2
Jan Picek, R2 R1
E1 - Valter Sohler, R2
E2 - Andrea Sohlerová, R2
E3 - Valter Sohler, R2
E4 - Jan Picek, R1
Andrea Sohlerová R2

Hodnotenie:
Súčtom časov za všetky etapy. O absolútnom víťazovi rozhoduje kratší čas z
pretekárov ktorí absolvujú všetky etapy.
Ceny

vecné ceny sponzorov podujatia a od organizátora.

Informácie

www.tatry-orienteering.sk e-mail: tatry.orienteering@gmail.com
Tel.: 00421 905 683 618 (slovenský a anglický jazyk) po 14.00

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích
predpisov k súťažiam pre rok 2017.

Upozornenie

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody,
ktoré zapríčinia pretekári. Parkovanie len na miestach na to určených.

Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 27.2.2017.

Valter Sohler
riaditeľ pretekov

Jan Picek
hlavný rozhodca

