Oblečenie a obuv:
Na pretekoch MSR NOB a na strednej trati odporúčame krytie dolných končatín a terénne
alebo klincové topánky z dôvodu sezónneho podrastu a strmých svahov. Na pretekoch
štafiet odporúčame topánky bez klincov, 90% tratí je spevnený povrch, zvyšok sú trávnaté
plochy v meste. Zákaz vstupu v klincových topánkach do budovy Mestského kultúrneho
strediska.
Vyhlásenie výsledkov:
V sobotu spoločné vyhlásenie MSR NOB a Stredná trať. V nedeľu budú vyhlásené MSR ŠŠ.
V kategóriách HDR/R-8, H10C/M-10 D10C/W-10, HD10N budú vyhlásené všetky deti,
v ostatných kategóriách prví traja.
Pretekári s najnižším súčtom časov za preteky v dňoch 21. a 22.9. v kategóriách
D21C/W21-E a H21C/M21-E získajú putovné trofeje Jelení paroh a Kravský roh
Zdravotné zabezpečenie: klubová lekárka Monika Urbanová, na zhromaždisku
Protesty:

Písomne s vkladom 200,- Kč/10,- € hlavnému rozhodcovi.

Jury:

V prípade potreby bude zriadená jury podľa pravidiel.

Informácie:

Web: http://sandberg.orienteering.sk/paroh
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com,
Tel. Rado Jonáš +421 902 488 202

Funkcionári: riaditeľ
hlavný rozhodca
stavba tratí

Rado Jonáš, R1
Libor Slezák R1, Milan Petrinec R1
21.9. Richard Balogh R2
22.9. Emil Kukurugya / Rado Jonáš R1
23.9. Július Macháček / Rado Jonáš R1
meranie časov
Martina Brňáková, Marek Urban R3
vedúci štartov
Emil Kukurugya, Barbora a Peter Vorlíčkovci
vedúci zhromaždiskaFilip Kubina, Katka Kotrlová
vedúca prezentácie Marta Jonášová
detské preteky
Katka Baľová

Predpis:

Slovenský rebríček: Preteká sa podľa platných pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku
a Vykonávacích predpisov na rok 2018.
Valašská oblast: Preteká sa podľa platných pravidiel OB ČSOS, Soutěžního řádu Valašské
oblasti sekce OB ČSOS.

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý pretekár súhlasí so zverejnením svojich
osobných údajov v platnom formáte SZOŠ. V priebehu pretekov budú robené fotografie
slúžiace k informovaniu verejnosti a k vyúčtovaniu dotácií. V prípade, že s fotografovaním
nesúhlasíte, oznámte to prosím fotografovi.
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.
Predajná a reklamná činnosť je v centre pretekov možná len so súhlasom riaditeľa pretekov.
Rado Jonáš
riaditeľ

Milan Petrinec, Libor Slezák
hlavní rozhodcovia

Parametre tratí:

SOBOTA 22. 9. 2018 Stredná trať - middle
Zhromaždisko: lúka v Novej Bošáci, GPS 48.8947203N, 17.7932556E
Parkovanie:

pri zhromaždisku, viď priložený plánik,1 €/ 25 Kč /deň/auto, platba na mieste.
Pre zaparkovanie na lúke je potrebné použiť kartón pod motor!

Vzdialenosti:
Zhromaždisko - štart

Štart 1: 1900 m / 40 m prevýšenie
350 m / 0 m prevýšenie
Štart 2: 350 m / 40 m
červené stužky
modré stužky
Kategórie:

Parkovisko Zhromaždisko

Zhromaždisko – cieľ

0m

Žebříček Valašská oblast
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
HDR, HD10N (fáborková trať - oranžové fáborky)
T tréninková trať
P trať pro příchozí
Slovenský rebríček
M-12, -14, -16, - 18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70W-12, -14, -16, - 18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65Verejné preteky: M-10, W-10
R-8 deti s rodičmi
K3 orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3 km
N náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
Označenie spoločných kategórií na mapách, opisoch a vo výsledkoch
H10C/M-10, H12C/M-12 H14C/M-14, H16C/M-16, H18C/M-18, H21C/M21-E,
H35C/M35-, H45C/M45-, H55C/M55, H65C/M65-,
D10C/W-10, D12C/W-12, D14C/W-14, D16C/W-16, D18C/W-18, D21C/W21-E,
D35C/W35-, D45C/W45-, D55C/W55HDR/R-8, T/K3, P/N

Štart:

12:00
Kategórie H10C/M-10, D10C/W-10, HD10N, R-8/HDR a N/P voľné štartové poradie
Štart č. 2 majú tieto kategórie:
H10C/M-10, H12C/M-12 H14C/M-14, H65C/M65-, M70
D10C/W-10, D12C/W-12, D14C/W-14, D16C/W-16, D55B/W55-, W60, W65
HDR/R-8, HD10N, T/K3, P/N
Ostatné kategórie majú Štart 1.

Uzávierka cieľa: 16:00
Mapa/Terén: Grúň, 1 : 10 000, 5m, rozmer A4.
Na väčšej časti čistý listnatý kopcovitý les, priemerná sieť ciest, splete plytkých eróznych
rýh, na časti terénu strmý svah, v dolinách zosuvy, detailná terénna členitosť, lúky
a pasienky. Rúbaniská sú porastené hustým, často nepriechodným porastom. Na niektorých
lúkach sú prechodné elektrické ohradníky, ktoré sú zaznačené v mape a môže v nich byť

elektrický prúd. Autori: Evžen Cigoš, Zdeněk Lenhart, Radoslav Jonáš, Martin Bednárik
2016, aktualizácia R. Jonáš, september 2018
Mapy budú vytlačené na vodovzdornom papieri Pretex, mapníky nebudú na štarte. Opisy
kontrol budú na mape, v piatok a sobotu aj voľne na zhromaždisku.
Parametre tratí

NEDEĽA 23. 9. 2018 -- MSR štafiet v šprinte
Zhromaždisko:

Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom, GPS 48.7566919N, 17.8276953E

Zhromaždisko:
Zhromaždisko - štart
0m

Zhromaždisko – cieľ
0m

Parkovisko - Zhromaždisko
100 -- 400 m

Parkovanie: Pri zhromaždisku, viď priložený plánik. Bez platby.
Kategórie:

Štart:

MW-14, MW-18, MW19-, MW35-, MW45-, MW55Verejné preteky:
štafety: MW-10, OPEN (bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti),
jednotlivci: MWR
10:00
Štart je hromadný, s výnimkou individuálnej trate MWR.

Uzávierka cieľa: 12:00
Štartové čísla: Pretekári sú povinní nosiť viditeľné štartové číslo.
Červené čísla sú pre 1. a 3. úsek, 2. a 4. úsek má modré číslo.
Organizácia štartu a cieľa MSR štafiet v šprinte:
Pred štartom každého úseku je pretekár povinný použiť CLEAR+CHECK, po ukončení
etapy je povinný označiť FINISH. 1., 2. a 3. úsek najprv značí FINISH a až potom odovzdá
štafetu dotykom ďalšiemu pretekárovi.
Každý pretekár je zodpovedný za odber správnej mapy. Ak z nejakého dôvodu mapa pre
pretekára nie je dostupná, meranie času sa zastaví až kým mu nebude odovzdaná náhradná
mapa.
Mapy pre 2., 3. a 4. úsek budú zavesené na plote.
Verejné kontroly:
Každá kategória má verejnú kontrolu č. 57, po ktorej nasleduje záverečný úsek cca 2-3 min.
Mapa/Terén: Nové Mesto nad Váhom, 1 : 4 000, 2m, rozmer A4, ISSOM 2010.
Centrum mesta, parky, pešia zóna, sídlisko. Autor: Martin Jonáš, 2018, stav september 2018
Mapy budú vytlačené na vodovzdornom papieri Pretex, mapníky nebudú na štarte. Opisy
kontrol budú len na mape.
Počas pretekov štafiet v šprinte sa bude prebiehať ulica, kde môže byť občasná doprava.
Prechod cez túto ulicu bude asistovaný organizátormi a pretekári budú privedení na jedno
miesto pomocou kontrolných stanovíšť. Doprava bude zastavená iba na krátky čas pri
hromadnom štarte, ináč preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Prosíme
o opatrnosť pri prebiehaní ciest a využívajte chodníky hlavne pozdĺž hlavnej cesty.
Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené značkami, ktorých prekonávanie je
podľa normy ISSOM 2007 zakázané. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom 527
(olive green) v teréne NEBUDÚ značené.
V časti terénu prebieha výmena potrubných rozvodov tepla, dočasné výkopy a oplotenia sú
v mape značené fialovými šrafami (značka 709.2) Budú použité aj umelé prekážky.

Porušenie zákazov sa trestá diskvalifikáciou, viaceré kontroly budú obsadené v teréne
rozhodcami.
V majstrovských kategóriách tvorí dvojčlennú štafetu žena a muž. Na prvom a treťom úseku
štafety beží žena, na druhom a štvrtom úseku beží muž.
Vo verejných kategóriách je zloženie dvojčlenných štafiet ľubovoľné, avšak ten istý
pretekár nesmie ísť dva po sebe nasledujúce úseky. Každý pretekár beží obidva úseky so
svojím vlastným čipom. Výnimku tvorí kategória MW-10, kde pretekári bežia každý len
jeden úsek, nie dva.
Parametre tratí (jeden úsek)

Zhromaždisko

Kategória

km/úsek

MWR
MW 10
MW 14
MW 18
MW 19
MW 35
MW 45
MW 55
OPEN

1,1
1,3
1,6
2,4
2,7
2,1
2
1,8
2

Prevýšenie
(m)
6
10
11
23
26
16
16
19
19

Organizátori a spolupráca
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