Slovenský rebríček Zlín – Lukoveček, 7.-8.9.2019
Pokyny pre prihlasovanie
Preteky sú zaradené do súťaží SZOŠ a ČSOS (Český svaz orientačních sportů).
Propozície SZOŠ
Rozpis ČSOS
Pretekári, ktorí nemajú záujem o započítanie svojho výsledku do súťaží ČSOS, ale len do
Slovenského rebríčka (SRJ), prihlasujú sa prostredníctvom slovenského IS SZOŠ.
Sobota 7.8.2019: https://is.orienteering.sk/competitions/1502
Nedeľa 8.8.2019: https://is.orienteering.sk/competitions/1543
Ak slovenský pretekár má záujem o účasť na súbežne konaných pretekoch ČSOS mimo
kategórií zaradených do SRJ (World Ranking Event, Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP –
žebříček A), je potrebné, aby sa do príslušnej kategórie prihlásil prostredníctvom českého
informačného systému ČSOS ORIS.
Sobota 7.8.2019: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4302
Nedeľa 8.8.2019: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4303
Ak slovenský pretekár, ktorý je zároveň členom klubu ČSOS, má záujem o započítanie svojho
výsledku zo zlúčenej kategórie do rebríčku ČSOS (INOV-8 CUP – žebříček A zo slovenských
kategórií M/W 21-E, resp. Žebříček B-Morava zo slovenských kategórií M/W 14-A až M/W -70A),
je potrebné, aby sa na preteky prihlásil prostredníctvom českého informačného systému ČSOS
ORIS pod svojim registračným číslom ČSOS.
Slovenský pretekár, ktorý preteky absolvuje pod registračným číslom ČSOS, bude mať započítaný
svoj výsledok aj do SRJ, ak požiadavku na započítanie do Slovenského rebríčka jednotlivcov
predloží hlavnému rozhodcovi za SZOŠ osobne, alebo e-mailom na adresu srj.zlin@gmail.com (je
potrebné uviesť meno pretekára, kategóriu, registračné číslo ČSOS a registračné číslo SZOŠ),
najneskôr v deň pretekov pri prezentácii.
Do Slovenského rebríčka sa započítajú výsledky z kategórií (v zátvorke český názov kategórie):
W-12A (=D12C), W-14A (=D14B), W-16A (=D16B), W-18A (=D18B), W-20A (=D20B),
W21-E (=D21A), W21-B (=D21C), W35-A (=D35B), W40-A (=D40B), W45-A (=D45B),
W50-A (=D50B), W55-A (=D55B), W60-A (=D60B), W65-A (=D65B), W70-A (=D70B)
M-12A (=H12C),
M-14A (=H14B),
M-16A (=H16B),
M-18A (=H18B),
M-20A (=H20B),
M21-E (=H21A),
M21-B (=H21B),
M21-D (=H21C), M35-A (=H35B),
M40-A (=H40B),
M45-A (=H45B),
M50-A (=H50B),
M55-A (=H55B),
M60-A (=H60B),
M65-A (=H65B),
M70-A (=H70B),
Verejné kategórie: MWR,
W-10 (=D10C),
M-10 (=H10C),
Z – kratšia a technicky jednoduchá trať pro začínajúcich pretekárov, dĺžka cca 2-2,5km
T1 – tréningová trať, strednej dĺžky a strednej technickej náročnosti
T2 – tréningová trať, dlhšia a technicky náročnejšia
Pre potreby zaradenia výsledkov do Slovenského rebríčka jednotlivcov – INOV-8 CUP budú
spracované selektované výsledky pretekárov SZOŠ.

