SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
PROPOZÍCIE
Liptov orienteering day 2019
Klub orientačných športov Ružomberok

Termín : 21. 9. 2019
Prezentácia: od 10: 00 do 11:00.
Štart: od: 11:00 do 12:00 / punching štart, s voľným výberom času/
Klasifikácia pretekov :
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť.
Centrum pretekov :
Podsuchá parkovisko pri hlavnej cesta pred vstupom do Ružomberka v smere od Banskej
Bystrice južne od Ružomberka
GPS 48.992047° 19.282660°
Kategórie :
Všetky kategórie ale pretekár si vyberá trať podľa jeho záujmu buď trať A , B alebo C.
Prihlášky :
do 19.9.2019 cez prihlasovací systém zväzu, alebo emailom na
andrea.sohlerova@gmail.com
(emailová prihláška je platná pri spätnom potvrdení).
Štartovné :
Platbu za štartovné a požičanie čipu zaslať prevodom na účet tak aby platba bola pripísaná na
účet najneskôr deň pred pretekmi. Uviesť meno + priezvisko /pri individuálnej platbe /alebo
názov klubu pri spoločnej platbe za klub. Možnosť platby aj na mieste. Štartovné sa nevracia
pri neúčasti.
IBAN SK7083300000002601671626
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Trať A
5 € na osobu deti do 12 rokov darček zdarma po dobehu
Trať A
5 € deti a dospelí nad 10 rokov
Trať B, C: 5 € na osobu

Trate:

Trať A /A-10, A+10/ cca 1,5-2 km pre začiatočníkov /orientačne aj fyzicky jednoduchá/
Trať B cca 3-4 km pre mierne pokročilých /orientačne aj fyzicky náročnejšia/
Trať C cca 4-6 km pre pokročilých /orientačne aj fyzicky najnáročnejšia/
Mapa:
Podsuchá A4, 1:10 000 ISOM 2007, stav jar 2015, hrubá aktualizácia v r. 2019 digitálna
tlač na vodeodolný papier.

Ukážka mapy /skalnatá časť/:

:
Opis terénu:
Chatová rekreačná oblasť veľké množstvo lúk a chát, priváty v oblasti chát. Často sa mení
lesnatá /zarastená časť / s lúkami. Pekné výhľady na Veľkú Fatru a Nízke Tatry. Časť terénu
je pekná skalnatá oblasť s veľkým množstvom skál, skalných zrázov a rozličných balvanov.
Najľahšia trať A pôjdu iba ľahším terénom.

Raziaci systém :
Sportident
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.
Zapožičanie preukazu SI 1 €/ osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € / osoba.

Občerstvenie - stravovanie:
V centre pretekov je Koliba Bodega:
http://www.bodega.sk/
Funkcionári pretekov :
Riaditeľ pretekov :
Valter Sohler R1

Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:

Andrea Sohlerová R1
Valter Sohler R1

Ceny :
Pre I. a II. miesto dostane víťaz poukážku na hru vo virtuálnej realite od nášho sponzora. III.
miesto iné ceny. Pri účasti nad 80 pretekárov budeme žrebovať zo všetkých účastníkov vecné
ceny. Ceny sú napríklad tričká Tatry orienteering, knihy o prírode a iné vecné ceny od našich
sponzorov.

Informácie :
Tel. 0911 462 532
Typ na výlet:
V blízkosti centra pretekov je Brankovský vodopád. Najväčší v Nízkych Tatrách /cca 30-45
min chôdzou/ z centra pretekov.

V blízkosti autom - Liptovské Revúce /cca 8 km / je nová via ferrata na Liptove Dve veže
odporúčame výstup ako aktivitu po pretekoch.
https://www.interez.sk/na-liptove-vznikla-nova-ferrata-dve-veze-ponuknu-krasne-vyhladyadrenalin-aj-lanove-mosty/

Predpis :
Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ.

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. Prihlásením sa preteky pretekári súhlasia so spracovaním osobných údajov a
fotografovaním pri pretekoch na účely archívu a propagácie športu.

Pozvánka na budúci ročník pretekov usporiadaných naším klubom:
Všetkých pretekárov pozývam na budúci ročník pretekov Tatry orienteering 2020 ktorých
jedna etapa bude v podobnom skalnatom teréne.

Valter Sohler

Andrea Sohlerová

riaditeľ pretekov

hlavný rozhodca

