SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
Národných rebríčkových pretekov na strednej a dlhej trati
v orientačnom behu INOV-8
CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING MEETING 2020

13. ročník
Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov.

Technické
zabezpečenie

Klub OB KOBRA Bratislava v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže.

Termín

28.03.2020 (sobota) - národné rebríčkové preteky INOV-8 na strednej trati,
29.03.2020 (nedeľa) - národné rebríčkové preteky INOV-8 na dlhej trati.

Klasifikácia

28.03.2020 - otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť,
29.03.2020 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť a s hromadným štartom pre niektoré kategórie
(bude spresnené v pokynoch).

Centrum

Šaštín-Stráže, rekreačná oblasť Gazárka.

Kategórie

W -12A, -14A, -16A, -18A, 20-A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A,
65-A,
M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A,
65-A, 70-A.
Verejné kategórie:
W -10C, M -10C, MWR (rodičia s deťmi) - jednoduché trate,

K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km),
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov),
Pre malé deti bude v priestore zhromaždiska pripravená obrázková trať,
prihlasovanie priamo na mieste, účasť zdarma.
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, že
sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári.
Prihlášky

Prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému:
https://is.orienteering.sk/competitions/1562

Štartovné

Na CESOM 2020 (obe etapy), podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:
Kategória
do 10.03.2020
do 20.03.2020
Detská obrázková trať
W/M-10, -12, N, MWR
W/M-14, -16, 60 a starší, K3
Ostatné kategórie

0,-EUR
10,-EUR
14,-EUR
18,-EUR

0,-EUR
14,-EUR
20,-EUR
26,-EUR

Za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:
Kategória
do 10.03.2020
do 20.03.2020
Detská obrázková trať
W/M-10, -12, N, MWR
W/M-14, -16, 60 a starší, K3
Ostatné kategórie

0,-EUR
6,-EUR
8,-EUR
10,-EUR

0,-EUR
8,-EUR
12,-EUR
14,-EUR

Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet:
KOBRA Bratislava, SLSP
IBAN – SK61 0900 0000 0001 1080 4915, S.W.I.F.T. - GIBASKBX
v termíne zaslania prihlášky.
Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je
realizovaná na uvedený účet v termíne zaslania prihlášky.
Prihlášky po 20.03.2020, resp. zmeny kategórií budú akceptované len
výnimočne v rámci voľných miest za dvojnásobné štartovné (v porovnaní so
štartovným k 10.03.2020).
Prezentácia

28.03.2020 od 09:00 do 12:00 v centre pretekov,
zmeny v prihláškach sa prijímajú len do 11:30.
29.03.2020 od 08:00 do 09:00 v centre pretekov.

Ubytovanie

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie len zo soboty na nedeľu v telocvični vo
vlastných spacích vakoch
- 4,-EUR/osoba/noc.
Ďalšie ubytovacie možnosti podľa vlastného výberu
Pozri http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/ubytovanie/zahorie

Stravovanie

V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí.

Doprava

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.

Štart 000

28.03.2020
29.03.2020

13:00 (stredná trať),
10:00 (dlhá trať).

Mapy

Stredná trať – 1 : 10 000, e 2,5 m (formát bude spresnený v pokynoch),
Dlhá trať – 1 : 15 000, e 2,5 m, vybrané kategórie (spresnenie v pokynoch), ostatné
kategórie 1:10 000, e 2,5 m.
Mapy pre strednú a dlhú trať spracované podľa ISOM 2017, autor O. Piják, stav
november 2019 – február 2020.

Opis terénu

Rovinatý terén s pieskovými dunami, čistý, veľmi dobre priebežný borovicový les,
hustá cestná sieť, miestami bažiny, vo vlhších partiách podrast černičia a horšia
priebežnosť.

Raziaci systém

Sportident
Zapožičanie SI-čipu: 2,- EUR/etapa/osoba.
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 30,- EUR.

Funkcionári

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí
Tajomníčka

Štefan Máj, R1
Paulína Májová, R1
Martin Jonáš, R3 – stredná trať,
Jozef Wallner, R1 – dlhá trať,
Karol Hierweg, R2

Ceny

prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z oboch etáp) získajú
upomienkové ceny.

Informácie

www.kobra-orienteering.sk , e-mail: karol.hierweg@softec.sk

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích
predpisov k súťažiam pre rok 2020.

Upozornenie

Vydaním týchto propozícií je celý priestor medzi rekreačnou oblasťou Gazárka,
a Lakšárska Nová Ves 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.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich
osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej
listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme
SZOŠ.

Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 16. 12. 2019.
Štefan Máj
riaditeľ pretekov

Paulína Májová
hlavný rozhodca

