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MSR Štafiet v šprinte:   
MW-14, MW-18, MW19-, MW35-, MW45-, MW55-
Verejné preteky: 
štafety: MW-10, OPEN (bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti), 
jednotlivci, nie štafety: MWR, detská obrázková trať na zhromaždisku

Pre deti bude v priestore zhromaždiska 22. a 23.9. postavená obrázková trať, razenie do 
papierových preukazov, štart ľubovoľne, prihlasovanie na mieste bez štartovného.

V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií. 

Predpokladané časy víťazov: podľa platných pravidiel

Prihlášky: Do 9. 9. 2018 prostredníctvom: 
prihlasovacieho systému ORIS (Sobota - Valašská oblast) a orienteringonline.net (Piatok 
a Nedeľa pretekári z ČR) a prihlasovacieho systému IS SZOŠ (SK pretekári). 
Vo výnimočných prípadoch mailom na sandberg.orienteering@gmail.com. 
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii).
Prihlasovanie na štafety: obaja členovia štafety sa prihlasujú ako jednotlivci, pričom do 
poznámky uvedú názov štafety (v kategórií OPEN aj poradie v štafete oddelené 
pomlčkou). Počet prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov štafiet. Ak 
nebude prihlásený jeden člen štafety, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že 
chýbajúce meno sa doplní pri prezentácii. 

Poplatky: štartovné MSR NOB 
M/W-16, M/W-18, N a OPEN = 6,- € ostatné kategórie = 8,- € 

štartovné stredná/krátka trať
Valašská oblast:
D/H10C, D/H12C, D/H14C a HDR- 50,- Kč P, T, D/H16C a starší – 100,- Kč 

Slovenský rebríček:
R-8, MW-10,-12,-14, N = 4,- €;  K3, MW60- a staršie = 5,- €; ostatní = 6,- €

štartovné MSR Štafiet v šprinte:
MW-R = 5,- €
OPEN, MW-10, MW-14, MW-18 = 10,- €
MW19-, MW35-, MW45-, MW55- = 15,- €

2,- €  za požičanie SI čipu/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30,- €. 
Prihlášky po termíne za zvýšený vklad 150%, na mieste 200%, okrem HDR/R-8,  P/N  a T.

Strava: 3,- €/80,- Kč/obed. Poplatky uhraďte spolu so štartovným, viac informácií nižšie.

Ubytovanie v telocvični 3,- €/80,-Kč/osobu a noc. Je potrebné objednať prostredníctvom 
prihlasovacieho systému, ORIS alebo https://is.orienteering.sk/ spolu so štartovným. 

Platby: poplatky za štart, stravu a ubytovanie uhradiť na účet: 
Valašská oblast: (v CZK) číslo účtu: 2800055375, kód banky: 2010 (Fio banka)
MSR  NOB,  Slovenský  rebríček  a  MSR  v  OB  štafiet  v  šprinte:  (v  EUR) 
SK8052000000000008924750, BIC/SWIFT: OTPVSKBX v termíne zaslania  prihlášky. 
Do informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje. 

Prezentácia: 21. 9. 18:00 – 19:00 v osade Grúň, v mieste zhromaždiska 
22. 9.   9:00 – 11:00 na zhromaždisku, Nová Bošáca
23. 9.   8:00 –   9:00 na zhromaždisku, Nové Mesto nad Váhom
Pre kluby, ktoré uhradili poplatky a nepožadujú zmeny je možná aj neskoršia prezentácia. 
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Parkovanie: 21. - 23 9. pri zhromaždisku, bude spresnené v pokynoch. 21. a 22. 9. 1,- €/deň/auto, 
platba na mieste

Štart: 21.9.: 20:00  22.9.: 12.00 23.9.: 10.00
Kategórie R-8/HDR,  N/P majú voľné štartové poradie

Stravovanie:  Sobota bufet na zhromaždisku. Stravu je potrebné objednať vopred zároveň s prihlasovaním 
na preteky. Na výber je obed mäsový (guláš, cigánska pečienka) a bezmäsový (zeleninové 
rizoto). Nedeľa v okolitých reštauračných zariadeniach po ukončení pretekov. 

Ubytovanie:  Z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v telocvični v spacáku. Ubytovanie na posteliach 
organizátor nezabezpečuje.

Mapy/Terén: 21. a 22. 9. Lopeník, 1 : 10 000, rozmer A4, ISOM 2017.
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. Autori: Evžen 
Cigoš, Zdeněk Lenhart, 2016, aktualizácia 2018

23. 9. Nové Mesto nad Váhom, 1 : 5 000, rozmer A4, ISSOM 2010.
Centrum mesta, parky, pešia zóna, sídlisko. Autor: Martin Jonáš, 2018

Razenie: Sportident, nebude použitý bezkontaktný systém razenia AIR+

Putovné trofeje: 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

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

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

Funkcionári:  riaditeľ Rado Jonáš, R1
hlavný rozhodca Libor Slezák R1, Milan Petrinec R1
stavba tratí 21.9. Richard Balogh R2 

22.9.  Emil Kukurugya / Rado Jonáš
23.9. Július Macháček  / Rado Jonáš R1

tajomník Martina Brňáková (prihlášky)

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.

Tento rozpis bol schválený sekciou OB SZOŠ a soutěžní komisí Valašské oblasti sekce OB 
ČSOS  10. 6. 2018

Upozornenie: Vydaním tohto rozpisu je južný, východný a severný svah Lopeníka vyhlásený za zakázaný.

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 Milan Petrinec, Libor Slezák
   riaditeľ        hlavní rozhodcovia
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