
        Propozície 

  
   Nominačné preteky výberu juniorov pre JWOC 2020 
 
 
 
Dátum:  13. 8. - 16. 8. 2020 
 
Miesto:  Kremnica 
 
Ubytovanie: Hotel a turistická ubytovňa Veterník 
 
Cena  
ubytovania:  25,- € s plnou penziou za osobu a noc    
 
Doprava: vlastnou, alebo verejnou dopravou 
 
Účasť:  Akcia je otvorená členom širších reprezentačných výberov a CTM v kategóriách M-16, 
  W-16, M-18, W-18, M-20, W-20, M21-, W21-   
 
Zraz:  vo štvrtok 13. 8. 2020 do 14:00 v mieste ubytovania   
 
Náklady: Náklady si účastníci hradia z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov klubov, 
  alebo CTM 
 
Prihlášky: do stredy 22. 7. 2020, prostredníctvom prihláškového systému SZOŠ 
  Priamy link na prihlášky: https://is.orienteering.sk/competitions/1626  
  Akcia sa nezobrazuje priamo v kalendári IS SZOŠ. Ak ju tam budete hľadať, treba ísť 
  cez "FILTER" a v klasifikácii zvoliť sekciu "AKCIA REPREZENTÁCIE". Po takomto  
  vyfiltrovaní sa Vám akcia objaví. Následne sa prihlasujete ako na každé iné preteky. 
  V prípade špeciálnych požiadaviek ako napr. špeciálna strava, či účasť na  
  nominačných pretekoch bez potreby ubytovania, uveďte toto prosím do poznámky 
  v prihláške.   
 
 
Program: Štvrtok 13. 8. 2020   
   
  Do 14:00 Zraz na ubytovaní 
  Poobede Model event - lesné disciplíny 
   
  Piatok 14. 8. 2020  
 
  Doobeda Nom. preteky - stredná trať 
  Poobede  Model Event - šprint  
 
   
   
 

https://is.orienteering.sk/competitions/1626


  Sobota 15. 8. 2020   
 
  Doobeda Nom. preteky - šprint 
  Poobede voľno 
 
  Nedeľa 16. 8. 2020   
 
  Doobeda Nom. preteky - skrátená trať s hromadným štartom 
  Poobede odchod domov 
 
 
 
 
Informácie: Štefan Šurgan, 0915 424 269, surgy@seznam.cz  
 
 
Poznámka:  Vydaním týchto propozícií sa zakazuje akákoľvek tréningová činnosť v  
  priestoroch uskutočnenia akcie pre všetkých účastníkov tejto akcie. Zakázaným 
  priestorom sú oblasti máp Prepadlisko a Cremnychbana. 
  Prepadlisko:     https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1518.jpg 
  Cremnychbana:   https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1517.jpg  
  
  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.  
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