SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Otvorené majstrovstvá SR 2018 v orientačnom behu na stredných tratiach.
Akademické majstrovstvá SR 2018 v orientačnom behu.
Otvorené majstrovstvá SR 2018 v orientačnom behu štafiet.
Verejné preteky v orientačnom behu
Lemešany, 2.– 3.6.2018

POKYNY PRETEKOV
Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
Slovenská asociácia univerzitného športu, Trnavská cesta 37, Bratislava

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Kysak

Termín:

2. – 3. 6. 2018

Miesto pretekov

Lemešany, okres Prešov

Klasifikácia pretekov:

2.6.2018 (sobota) – Majstrovstvá SR na stredných tratiach, otvorené denné preteky
jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných
stanovíšť, rankingový koeficient
„E“, nemajstrovské preteky s rankingovým
koeficientom „C“
3.6.2018 (nedeľa) – Majstrovstvá SR v štafetách, otvorené denné preteky 3-členných
štafiet v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Centrum pretekov,
zhromaždisko:

Lemešany – priestor lúky západne od obce Lemešany cca 1,7 km. Odbočka v obci bude
označená smerovkami. GPS 48°50'02.9"N 21°15'23.2"E

Doprava:
Parkovanie:

organizátor dopravu nezabezpečuje
parkovisko na lúke pred zhromaždiskom: auto – 1 €/deň, autobus – 3 €/deň,
Platbu za parkovné je možné uhradiť v piatok na prezentácii, prípadne pri vjazde na
parkovisko. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov pri parkovaní.
-v piatok 1.6.2018, 18:00 - 21:30 hod. v kultúrnom dome Kysak

Prezentácia:

GPS 48° 51' 13.8018" N 21° 13' 15.1788" E

-v sobotu 2.6.2018, 9:00 – 11:00 hod. na zhromaždisku
-v nedeľu 3.6.2018, 8:00 – 9:00 hod. na zhromaždisku
Vzdialenosti:

Štartová listina:
Štartové čísla:

Opisy kontrol:
Štart 00:

Telocvičňa ZŠ Kysak - centrum pretekov
8 km
Parkovisko – zhromaždisko
od 250m
Centrum pretekov – zhromaždisko
0m
Zhromaždisko – štart sobota stredná trať
600m, prevýš. 35m
Zhromaždisko – štart nedeľa štafety
0m
Zhromaždisko – cieľ
0m
zverejnená na internete, vyvesená na zhromaždisku, klubovú štartovú listinu obdržia
kluby pri prezentácii
Všetci pretekári bežia povinne so štartovými číslami, ktoré pre preteky jednotlivcov
obdržia pri prezentácii,
Pre preteky štafiet v nedeľu ráno v priestore cieľa od 8:30 do 9:30 hod.
Vytlačené na mapách, pri pretekoch na strednej trati tiež na štarte v prvom koridore.
V koridore bude k dispozícii priesvitná lepiaca páska a nožnice.
sobota stredná trať
12:00
nedeľa štafety
10:00 M19-E, W-18E, M105-E, W105-E, M165-E
10:05 W19-E, W-14E, M135-E, W135-E, W165-E,
10:10 M-18E, M-14E, Open
Úsek na mapový štart je po obidva dni POVINNÝ !

Verejný úsek:

Pre kategóriu RD je v sobotu voľný výber štartového času od 12.10 do 14.30 hod
za dodržania ustanovenia článku 4.4.11 VP „ Doprovod (prihlásený na MSR)
môže s dieťaťom štartovať až po absolvovaní svojich pretekov.“
Ostatné kategórie majú v sobotu intervalový štart podľa štartovej listiny.
Značenie na štart modro-biele stužky.
Pri pretekoch štafiet budú pretekári prebiehať verejnou kontrolou v blízkosti cieľového
priestoru asi 5 – 10 minút pred dobehom do cieľa. Vybiehajúci pretekári sú sami
zodpovední za sledovanie svojich dobiehajúcich členov štafety.
Ukážka predávky štafiet: 09:40 hod.

Oblečenie zo štartu:

Pretekári si môžu na štarte strednej trate odložiť drobné oblečenie do označeného
igelitového vreca. Oblečenie bude dopravené na zhromaždisko po ukončení štartu.

Menovité prihlášky
na štafety:

V priestore cieľa pretekov strednej trate do 16:00 hod. na formulári obdržanom na
prezentácii.
Zmeny vo výnimočných prípadoch možné v nedeľu ráno do 9:00 hod.

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SI. Prosíme o vrátenie zapožičaných SI čipov v cieli.
Za nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 30.- EUR.

Mapa:
Špeciálne symboly:
Terén:

Konvalinka IV, 1:10 000, e=5m, ISOM 2017, stav jeseň 2017 – jar 2018,
autor: R. Slobodanyuk. Formát mapy A4, mapy pre všetky kategórie budú vodovzdorne
upravené.
zelený krúžok - výrazný strom, čierny krížik - umelý objekt,
zelený krížik - vývrat, hnedý trojuholník - plošinka
Stredne kopcovitý terén, miestami s veľkým výskytom detailov pochádzajúcich z
terénnych zosuvov a erózie. Terén je bohatý na údolíčka, kôpky, ryhy. Vegetácia je
tvorená prevažne listnatým lesom s dobrou, miestami zníženou priebežnosťou. V teréne
sa vyskytuje stredne hustá sieť lesných ciest a chodníkov. V priestore pretekov sa
nachádzajú objekty studní zabezpečené bielo červenými páskami. V teréne je zvýšený
výskyt komárov a kliešťov. Odporúčame použiť repelentné prípravky a zakrytie dolných
a horných končatín.
V teréne sa nachádzajú červeno biele stužky a štítky s kódom na nedeľňajšie
preteky štafiet.
Zákaz vstupu a prebehu cez poľnohospodárske kultúry!

Časový limit:

MSR stredná trať
MSR štafety

Zdravotná služba:
Klubové stany:

Je zabezpečená v cieli pretekov.
Na zhromaždisku bude priestor na stavbu klubových stanov. K dispozícii budú pre
všetkých pretekárov aj dva stany od SZOŠ.
v cieli voda a iontový nápoj
v bufete na zhromaždisku – domáce koláče, guľáš, orienťák burger
v miestnych a okolitých reštauračných zariadeniach (Kysak, Budimír, Družstevná p.H.)
Telocvičňa ZŠ Kysak (48° 51' 23.8422" N 21° 13' 11.82" E) - 3.-EUR osoba/noc
V telocvični je možné ubytovanie aj z piatka na sobotu.
Prosíme o udržiavanie poriadku v ubytovacích priestoroch.
Ubytovanie na posteliach organizátor nezabezpečuje.

Občerstvenie:
Stravovanie:
Ubytovanie:

120 min
240 min/štafeta

Umývanie:
WC:

provizórne z vonkajšieho vodovodu – lavóry, sprcha
len na zhromaždisku

Vyhlásenie
výsledkov:

MSR stredná trať
MSR štafety

sobota
nedeľa

Ceny:

majstrovské preteky
verejné preteky

medaily, diplomy, vecné ceny
drobné vecné ceny - sladkosti

Námietky a
protesty:

15:30 hod
13:30 hod

Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR. Rozhodcovská JURY sa ustanoví
z prítomných rozhodcov 1. triedy na mieste v prípade potreby riešenia protestu.

Hlavní
funkcionári:

Riaditeľ
Hlavný rozhodca
Stavba tratí

stredná trať
štafety

Jaroslav Kollár R3
Valér Franko R1
Dávid Franko
Miroslav Kollár R3

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov
k súťažiam SZOŠ v OB na rok 2018.

Poznámka:

Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na
vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov.

Organizátori Vám želajú správny smer a veľa pekných športových zážitkov.

Partneri:

Kysak

Janovík

