
          Pokyny 
   Nominačné preteky výberu juniorov pre EJYOC2020 
 
 
Dátum:  13. 8. - 16. 8. 2020 
 
Miesto:  Kremnica 
 
Ubytovanie: Hotel a turistická ubytovňa Veterník, Veternícka 117, 967 01 Kremnica  
 
Zraz:  vo štvrtok 13. 8. 2020 od 13:00 do 14:00 v mieste ubytovania  
  
Cena  
ubytovania:  25,- € s plnou penziou za osobu a noc  
 
Vyúčtovanie:  Každý účastník si uhradí ubytovanie a stravu sám za seba, respektíve sa prosím  
  dohodnite po skupinách v kluboch, či CTM nech na ubytovaní neplatíte po  
  jednom, ale za  skupiny. Nemusia nám tak vystavovať zbytočne nadmerný počet 
  účtov, čo je pre nich komplikovanejšie, a v konečnom dôsledku aj pre Vás, nakoľko 
  to zaberá kopec času ktorý môžete využiť radšej na regeneráciu.  
  Vedúci klubov, či CTM, určite si prosím svojho zástupcu z účastníkov sústredenia, 
  ktorý bude mať platby na starosti. Neriešte to prosím cezo mňa.    
 
Doprava: vlastnou, alebo verejnou dopravou. V rámci akcie na mieste zabezpečíme podľa 
  potreby autami členov realizačného tímu.   
   
Program: Štvrtok 13. 8. 2020   
   
  Do 14:00 Zraz na ubytovaní 
  16:30  Model event - lesné disciplíny 
  18:00  Večera 
  19:00  Porada 
  22:00  Večierka 
   
  Piatok 14. 8. 2020  
 
  7:15  Raňajky 
  10:00  Nom. preteky - stredná trať 
    mapa: Prepadlisko 1:7500, e5m, stav 2017  
    - parametre tratí: 
    M  - 4,3km / 320m / 16ks 
    W  - 3,8km / 280m / 14ks  
    - dobeh do cieľa nie je značený povinný úsek 
    - popisy budú k dispozícii na štarte, ale aj vytlačené na mapách 
  13:00  Obed 
  16:30  Model Event - šprint  
  18:00  Večera 
  19:00  Porada 
  22:00  Večierka 



   
  Sobota 15. 8. 2020   
 
  7:15  Raňajky 
  10:00  Nom. preteky - šprint 
    - mapa: Cremnychbana 1:4000, e5m, stav 2017 
    - parametre tratí: 
    M  - 3,1km / 115m / 19ks  
    W  - 2,4km / 115m / 16ks 
    - dĺžky tratí šprintu sú udávané ideálnym postupom, nie vzdušne 
    - dobeh do cieľa nie je značený povinný úsek 
    - popisy budú k dispozícii na štarte, ale aj vytlačené na mapách  
  13:00  Obed 
  17:00  Školenie prvej pomoci 
  18:00  Večera 
  19:00  Porada 
  22:00  Večierka 
 
  Nedeľa 16. 8. 2020   
 
  7:15  Raňajky 
  10:00  Nom. preteky - skrátená s hromadným štartom 
    - mapa: Prepadlisko 1:7500, e5m, stav 2017 
    - parametre tratí: 
     M  - 6,3km / 390m / 27ks  3 okruhy 
     W  - 4,1km / 285m / 20ks  2 okruhy 
    - trate kategórie M majú na A4 vytlačené 3 mapy (okruhy), ktoré 
      musia absolvovať v stanovenom poradí. Na prednej strane sú 
      vytlačené okruhy 1 a 2, a na zadnej strane okruh 3. Čísla kontrol na 
      každom ďalšom okruhu pokračujú vzostupne. Čiže ak prvý okruh 
      skončí napr. poradovým číslom kontroly 8, na mape ďalšieho 
      okruhu bude nasledujúca kontrola za mapovým štartom označená 
      číslom 9.  
    - Trate kategórie W majú na A4 vytlačené 2 mapy (okruhy), ktoré 
      musia absolvovať v stanovenom poradí. Oba okruhy sú vytlačené 
      na prednej strane. Čísla kontrol na ďalšom okruhu pokračujú 
      vzostupne. Čiže ak prvý okruh skončí napr. poradovým číslom 
      kontroly 8, na mape ďalšieho okruhu bude nasledujúca kontrola za 
      mapovým štartom označená číslom 9.  
    - popisy budú iba na mapách 
    - umiestnenie zakreslenia cieľa v mape nezodpovedá skutočnosti, 
      kvôli lepšej čitateľnosti tratí je na mapách posunutý.  
    - povinné značené úseky: 

 z poslednej kontroly na mapový štart ďalšieho okruhu 
(prebeh cieľovou arénou) 

 z poslednej kontroly do cieľa 
  12:00  Obed 
  13:00  Odchod domov 
 
Mapy:  Prepadlisko:     https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1518.jpg 
  Cremnychbana:   https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1517.jpg 
 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1518.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1517.jpg


WC:  V priestoroch štartu ani nikde inde nebude organizátorom zabezpečené  
 
Informácie: Štefan Šurgan, 0915 424 269, surgy@seznam.cz  
 
Poznámka:  Účastníci sa zúčastňujú akcie na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.  
  Každý účastník akcie berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov za účelom 
  administrácie, organizácie, propagácie a zverejnenia výsledkov akcie. Počas  
  sústredenia budú vytvárané fotografie a videá, ktoré môžu byť zverejňované. Každý 
  účastník svojím prihlásením, a zúčastnením sa na akcii súhlasí s ich zverejňovaním. 
 
Vzdialenosti a iné informácie:    
 

       
 
 

                                      
 



Miesta jednotlivých štartov a prístup k nim. Nevstupujte do zakázaných priestorov a dodržte 
vyznačenú trasu zakreslenú v mapách. V teréne nebude značené. Odporúčame si tieto prístupové 
mapky vytlačiť. 
  

         
    


