Mesto Kremnica

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

PROPOZÍCIE
Verejné preteky v Orientačnom behu
Kremnica 14. - 16. 8. 2020
Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie
Viatoris Zvolen
Realizačný tím Juniorskej reprezentácie SR v Orientačnom behu
Termín a klasifikácia pretekov
14. 8. 2020 – Verejné preteky v OB na strednej trati - otvorené denné preteky v orientačnom behu
jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
15. 8. 2020 – Verejné preteky v OB v šprinte - otvorené denné preteky v orientačnom behu
jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
16. 8. 2020 – Verejné preteky v OB na skrátenej trati - otvorené denné preteky v orientačnom behu
jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Centrum pretekov
Kremnica - všetky preteky budú dostupné aj pešo z centra mesta Kremnica. Miesta štartov a
sprístupnené cesty k nim budú zverejnené v pokynoch.
Terén

Lesné disciplíny - kopcovitý zmiešaný les rôznej hustoty, priemerná sieť ciest, stopy po bývalej
banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy, prepadnuté štôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie
rigoly. Miestami skaly a skalné zrázy.
Šprint - mestský terén – historické centrum mesta, záhrady a parky, ulice s rodinnými domami,
kopcovitý terén.

Trate
Trať
14. 8. 2020 - stredná trať
15. 8. 2020 - šprint
16. 8. 2020 - skrátená trať
T1
4,3 km
2,2 km
6,5 km
T2
3,8 km
2,0 km
4,2 km
T3
2,9 km
1,7 km
2,6 km
- všetky trate sú technicky náročné, a teda nie sú vhodné pre začiatočníkov a žiacke kategórie
Prihlášky

Do 11. 8. 2020 prostredníctvom prihlasovacieho systému https://is.orienteering.sk/
Vo výnimočných prípadoch mailom na prihlasky@viatoris.sk
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii)

Štartovné
Trať
14. 8. 2020 - stredná trať
15. 8. 2020 - šprint
16. 8. 2020 - skrátená trať
T1
5€
5€
5€
T2
5€
5€
5€
T3
5€
5€
5€
2,- € za požičanie SI čipu/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30,- €.
3,- € za požičanie SIAC čipu/deň. Max. k dispozícii 6ks. Je si ho potrebné objednať dopredu. Platba za
nevrátenie požičaného čipu je 70,- €.
Platby

poplatky za štartovné uhradiť na účet Viatoris:
IBAN/SWIFT:SK64 0200 0000 0030 5697 4553 / SUBASKBX v termíne zaslania prihlášky. Do informácie
pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.

Štart

14.8.2020 od 11:00 do 12:00, voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra
15.8.2020 od 11:00 do 12:00, voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra
16.8.2020 od 11:00 do 12:00, voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra

Stravovanie

organizátorom nebude zabezpečené

Ubytovanie

organizátorom nebude zabezpečené

Mapy

14.8. a 16.8.
15.8.

- Prepadlisko 1: 7500, e5 m, stav 2017
Autori: E. Cigoš, P. Glončák, Z. Lenhart
- Cremnychbana 1:4000, e5 m, stav 2017
Autori: Rado Jonáš, Martin Jonáš, Matej Urban, Marek Urban

Zakázaný priestor
od vydania tohto rozpisu je zakázaná tréningová činnosť v priestore oboch vyššie uvedených máp.
Odkazy na mapy v mapovom portáli SZOŠ:
Prepadlisko - https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1518.jpg
Cremnychbana - https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1517.jpg
Razenie

SportIdent, pre všetky preteky bude použitý bezkontaktný systém razenia AIR+

Protesty

Písomne s vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi.

Informácie

Peter Krnáč, 0911830896, info@viatoris.sk

Funkcionári

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB 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.

Štefan Šurgan, R1
Ing. Peter Krnáč, R3
Štefan Šurgan, R1

Predajná a reklamná činnosť je v centre pretekov možná len so súhlasom riaditeľa pretekov.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov(meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V priebehu pretekov budú
zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na
preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej
fotografie, oznámte to priamo fotografovi.
Štefan Šurgan
riaditeľ pretekov

Ing. Peter Krnáč
hlavný rozhodca

