ŠK HADVEO Banská Bystrica
klub orientačného behu

www.hadveo.sk

Majstrovstvá Slovenska v nočnom orientačnom behu
INOV-8 CUP na strednej a dlhej trati

PROPOZÍCIE
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
ŠK HADVEO Banská Bystrica

Funkcionári:

Riaditeľ: Igor Patráš R2
Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2
Tajomník: Miroslav Hríbik R3

Stavitelia tratí:

Jakub Dekrét (MSR nočné), Rastislav Szabó R2 (dlhá trať),
Igor Patráš R2 (stredná trať)

Rozhodca:

Ján Kuchta R1

Centrum pretekov:

Lučenec, bude spresnené v pokynoch

Program a klasifikácia:

Piatok 18. 09. 2020
Majstrovstvá Slovenska v nočnom orientačnom behu
Otvorené nočné preteky v orientačnom behu jednotlivcov
s určeným poradím kontrolných stanovíšť.
Sobota 19. 09. 2020
INOV-8 CUP – dlhá trať
Otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov na
dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť.
Nedeľa 20. 09. 2020
INOV-8 CUP – stredná trať
Otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov na
strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Terén:

Horský terén s nadmorskou výškou od 200 m do 280 m. Les má
priemerne hustú cestnú sieť. V teréne sa nachádza niekoľko
údolí rôznej veľkosti, niektoré s detailnými morfologickými
črtami. Priebežnosť a viditeľnosť je prevažne dobrá, niektoré
miesta vyžadujú pomalý beh.

Mapy:

Lučenecké kúpele
1:10 000/5m a 1:15 000/5m podľa štandardov IOF, ISOM 2017
Stav: 2018 – 2019
Podklady: Lidar 2013
Mapy budú vytlačené na vode odolnom papieri

Mapári:

Roman Slobodyanyuk (UA), Gavryliuk Oleksandr (UA)
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Kategórie:

Majstrovstvá Slovenska v nočnom orientačnom behu
Majstrovské kategórie:
M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-,
M 60-, M 65-, M 70W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-,
W 60-, W 65-, W70Verejné kategórie:
K3 - orientačne náročnejšia trať bez rozdielu veku a pohlavia
N - orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov bez rozdielu
veku a pohlavia
INOV-8 CUP dlhé a stredné trate
Kategórie:
M -12, -14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 21-D, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-,
60-, 65-, 70W -12, -14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-,
65-, 70M -10, W -10
MWR – deti so sprievodom (so stužkami)
K3 – orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3 km
N – náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov

Predpokladané časy:

Podľa súťažného poriadku SZOŠ

Prihlášky:

Prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému SZOŠ
MSR: https://is.orienteering.sk/competitions/1568
INOV-8: https://is.orienteering.sk/competitions/1569
Výnimočne emailom na prihlasky@hadveo.sk

Termíny prihlášok:

Cez prihláškový systém do 06. 09. 2020. Po tomto termíne len
emailom do počtu voľných máp. Prihláška emailom je platná až
po potvrdení.
Prihlášky prijaté do
06. 09. 2020
On-line

Prihlášky prijaté do
15. 09. 2020
e-mailom

MWR, MW-10, MW12-18, N, K3

7 €/deň

11 €/deň

Ostatné kategórie

10 €/deň

15 €/deň

Typ prihlášky:

Storno poplatky:

Odhláška do 06. 09. 2020 – bez storno poplatku
Odhláška do 15. 09. 2020 – storno poplatok 50 %
Odhláška po 15. 09. 2020 alebo na mieste – storno poplatok 100 %
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Prezentácia:

Piatok 16:00 – 19:00, sobota 7:30 – 09:30, nedeľa 08:00 – 09:00
V centre pretekov, alebo bude spresnené v pokynoch.

Platby:

Bankový prevod na bankový účet ŠK HADVEO do 15. 09. 2020,
alebo v hotovosti na mieste.
Detaily platby:
IBAN: SK4811000000002628099113
SWIFT kód: TATRSKBX
Poznámka: Názov klubu

Raziaci systém:

Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident, prosíme
uviesť číslo vlastného čipu do prihlášky. Požičanie čipu je možné
za poplatok 2 €/deň (poplatok za nevrátenie čipu je 30,- €)

Doprava:

Organizátor dopravu nezabezpečuje.

Ubytovanie:

Internát:

10 EUR/noc s vlastným posteľným povlečením
Kapacita: 40 osôb
Telocvičňa: 4 EUR/noc vo vlastných spacích vakoch
Kapacita: 200 osôb
Kapacita bude napĺňaná postupne podľa prihlášok.
Objednávka ubytovania na internáte je záväzná a je potrebné ju
zadať do termínu prihlášok cez IS SZOŠ. Po termíne 06. 09. 2020
už nebude možné ubytovanie na internáte odhlásiť, alebo
dohlásiť. Platby bude potrebné uskutočniť podľa prihlášky.
UPOZORŇUJEME, že posteľnú bielizeň je potrebné doniesť
vlastnú. (obliečky, plachtu)

Štart:

Piatok 18. 09. 2020 o 21:00
Sobota 19. 09. 2020 o 11:00
Nedeľa 20. 09. 2020 o 10:00

Zakázaný priestor:

Zverejnením týchto propozícií je vyznačený priestor zakázaný
pre akékoľvek aktivity spojené s orientačným behom.
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Staršie mapy:

Staršie mapy priestoru pretekov sú k dispozícií k nahliadnutiu
na nasledujúcom linku:
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1661.jpg

Webové stránky:

http://www.bbocup.com/

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.

Ochrana osobných údajov:

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so
zverejnením svojich údajov (meno, kategória, klubová
príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme
Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ). Podrobné
informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené
v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke SZOŠ.
Preteky sa uskutočnia za dodržania aktuálnych opatrení
súvisiacich s COVID-19.

Propozície boli schválené sekciou OB 09. 08. 2020.
Partneri:
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