Majstrovstvá Slovenska v orientačnom šprinte
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu šprintových štafiet
Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV 8 Cup v orientačnom behu

Pokyny
Z dôvodu dodržiavania platných protikoronavírusových opatrení sa viaceré činnosti súvisiace s organizáciou
a priebehom podujatia uskutočnia v neštandardnom režime (dezinfekcia rúk, vzájomné odstupy, používanie
rúšok, vyhlásenie výsledkov, bufet, umývanie, občerstvenie,...).
Žiadame účastníkov aby v prípade respiračného ochorenia alebo iných príznakov ochorenia Covid-19 vylúčili svoju
účasť na pretekoch.
Usporiadateľ:
Technické
zabezpečenie:
Centrum pretekov,
zhromaždisko:
Parkovanie:

Prezentácia:

Slovenský zväz orientačných športov
Klub orientačného behu ATU Košice
ihrisko v areáli ZŠ Fábryho 44
GPS: 48.744281, 21.282509
Parkovanie je dovolené v mimopretekovej časti sídliska, viď mapová príloha.
Doporučujeme využiť parkovisko pri OC Lidl (GPS: 48.742781, 21.279363), voľné parkovacie
miesta na sídlisku SZ od zhromaždiska, prípadne voľné parkovacie miesta v areáli ZŠ.
Prejazd po Tr. generála Svobodu je povolený v obidvoch smeroch.
v mieste zhromaždiska
sobota
8:30-10:30 hod
nedeľa
8:30-9:30 hod
Prístup len pre vedúcich klubov. Pri prezentácii žiadame použitie rúšok.

Vzdialenosti:
Sobota
MSR šprint

Sobota
SRJ, INOV-8 cup

Nedeľa
Šprint mix štafety

0-0,6 km

0-0,6 km

0-0,6 km

Zhromaždisko

0 km

0 km

0 km

Zhromaždisko

500 m

500 m,
prevýšenie 30 m

0 km

Parkovisko

Stravovanie:

Ubytovanie:
Štartová listina:
Zloženie štafiet:

Zhromaždisko

Na zhromaždisku nebude žiadna možnosť stravovania ani iného občerstvenia.
Doporučujeme pretekárom využiť pre občerstvenie a stravovanie reštauračné zariadenia
v meste. Počas prestávky medzi sobotňajšími pretekmi je možné zaobstaranie jednoduchej
teplej stravy v 2 km vzdialenom Tescu, príp. nákup potravín v Lidli. Je zakázané pohybovať
sa v sobotu popoludní (okrem cesty na štart SRJ) v priestoroch sídliska nad Tr.generála
Svobodu.
internát TU na ul. Nemcovej 1
GPS pre vyhradené parkovanie ubytovaných: 48.734148, 21.241383
zverejnená na internete, klubovú štartovú listinu obdržia kluby pri prezentácii
Menovité prihlášky štafiet je nevyhnutné odovzdať v cieli na obdržanom formulári v sobotu
do 18:00 hod.
V každej štafete musí byť min. 1 žena, poradie pretekárov na úsekoch nie je stanovené.
Druhý úsek je vo všetkých majstrovských kategóriách kratší.
Kategórie Open a M,W10 sú dvojčlenné, úseky sú rovnako dlhé.

Štartové čísla:
Opisy kontrol:
Štart 00:

Štart štafiet:

Karanténa:
Raziaci systém:

Mapy:

Terén:

Občerstvenie:
Časový limit:

Umývanie:
WC:
Výsledky:

Všetci pretekári bežia povinne so štartovými číslami obdržanými pri prezentácii.
Štartovné čísla na preteky štafiet budú vydávané v nedeľu ráno v čase prezentácie.
na štarte v koridore -2 a taktiež vytlačené na mapách
Na štarte nebude k dispozícii izolepa ani iné upevňovacie pomôcky.
sobota MSR šprint
11:00 hod
sobota SRJ middle
16:00 hod ! zmena oproti rozpisu
nedeľa MSR šprint mix štafety
10:00 hod
značenie na štart
modro-biele
Pretekári v kategóriách M,W10R môžu štartovať v ľubovoľnom štartovnom čase od 00 do
75:00. Ak sa pretekov zúčastňuje doprevádzajúca osoba, táto musí absolvovať svoj štart
pred samotným doprevádzaním pretekára M,W10R.
Štafety budú odštartované v 3 vlnách
00
MWM 19-E, MWM 105E
05
MWM-14E, MWM-18E, MWM 135E
10
MWM 165E, MW-10, Open
Nebude. Žiadame pretekárov o fair play správanie. Táto požiadavka platí aj vo vzťahu
k neodoberaniu máp po dobehu do cieľa.
bude použitý raziaci systém SI. SI jednotky budú nastavené na režim bezkontaktného
razenia. Pri poruche el. systému použite náhradné mechanické razenie do mapy. Prosíme
o vrátenie zapožičaných SI čipov v cieli. Za nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať
čiastku 30.- EUR.
Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane tých, ktorí
preteky vzdali alebo neorazili všetky kontroly.
M SR šprint, šprintové štafety
ISSprOM 2019, stav august 2020, 1:4 000, e=2m
Špeciálne symboly
zelený krúžok
výrazný strom
čierny krížik
umelý objekt
Doporučujeme pretekárom oboznámiť sa s rozdielmi medzi novým a starým mapovým
kľúčom ISSprOM 2019 a ISSOM 2007.
Upozornenie: Preteky sa uskutočnia za čiastočne obmedzenej premávky, počas pretekov
platia predpisy pohybu po mestských komunikáciách. Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Každý
sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko.
SRJ, INOV 8 cup
ISOM 2017, stav 2018
1:10 000, e = 5m
Špeciálne symboly
zelený krúžok
výrazný strom
zelený krížik
vývrat
hnedý trojuholník
plošinka
čierny krúžok
umelý objekt
čierny krížik
umelý objekt
Všetky mapy sú vytlačené na vodeodolnom papieri jupo alebo pretex.
MSR šprint, šprintové štafety
Svahovitá sídlisková zástavba s parkovými plochami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa
v priestore sú prevažne asfaltové, niektoré chodníky sú hlinené. Doporučená obuv –
trailová alebo atletická (maratónky). Zákaz použitia obuvi s kovovými hrotmi.
SRJ, INOV 8 cup
Kontinentálny terén s výskytom terénnych detailov – rýh a iných umelo vytvorených tvarov,
hlavne jám a kôpok. Les je prevažne listnatý. Priebežnosť a viditeľnosť je rôznorodá. Vysoká
hustota chodníkov a ciest.
V cieli nebude podávané žiadne občerstvenie. Upozorňujeme pretekárov na vhodnosť
dodržiavanie pitného režimu. Prineste si dostatočné množstvo tekutín so sebou.
MSR šprint
45 min
SRJ
120 min
MSR šprintové štafety
120 min/štafeta
organizátor nezabezpečuje
iba na zhromaždisku
online https://liveresultat.orientering.se/?lang=en
Na zhromaždisku bude vyvesený QR kód.
Oficiálne výsledky budú zverejnené na zväzovej stránke.

Vyhlásenie
výsledkov:

MSR šprint
13:30 hod
SRJ INOV-8 cup
18:00 hod
MSR šprint štafety
12:30 hod
Ceny:
majstrovské preteky
medaily a diplomy
SRJ a verejné preteky
drobné vecné ceny
Námietky a protesty: hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR
Hlavní funkcionári: Riaditeľ
Jozef Pollák
Hlavný rozhodca
Zdenko Roháč
Stavba tratí
MSR šprint, šprintové štafety Jozef Pollák
SRJ
Michal Krajčík
Ďalšie poznámky
a upozornenia:

R1
R1
R1
R1

Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na
vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas
alebo následkom týchto pretekov.
Pri šprintových pretekoch bude len čiastočne obmedzená premávka. Pri prekonávaní
sídliskových komunikácií platia predpisy pohybu po mestských komunikáciách. Dbajte na
vlastnú bezpečnosť.
Šetrenie životného prostredia
Použite vlastné zicherky pre uchytenie štartovného čísla. V prípade potreby budú zicherky
k dispozícii na prezentácii.
V priestore zhromaždiska bude rozmiestnený dostatočný počet vriec na odpad. Udržiavajte
čistotu.
Ochrana osobných údajov
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 prednostne priamo fotografovi.
Organizátori Vám želajú pekné športové zážitky.

Partneri podujatia

Podujatie ďalej podporili

 Centrum úpolových športov Košice
 Šport-mládež pre budúcnosť o.z.
 Konzervatórium Jozefa Adamoviča

Parametre tratí
MSR šprint
M-14E

2,03 km/ 48m/15k

W-14E

1,93 km/ 44 m/14k

M-16E

2,36 km/ 50 m/18k

W-16E

2,20 km/ 48 m/17k

M-18E

2,77 km/ 66 m/21k

W-18E

2,42 km/ 50 m/19k

M-20E

3,10 km/ 74 m/20k

W-20E

2,55 km/ 56 m/19k

M21-E

3,40 km/ 88 m/25k

W21-E

2,77 km/ 66 m/21k

M35-E

3,10 km/ 74 m/20k

W35-E

2,63 km/ 60 m/20k

M40-E

2,77 km/ 66 m/21k

W40-E

2,36 km/ 50 m/18k

M45-E

2,63 km/ 60 m/20k

W45-E

2,42 km/ 50 m/19k

M50-E

2,55 km/ 56 m/19k

W50-E

2,20 km/ 48 m/17k

M55-E

2,36 km/ 50 m/18k

W55-E

2,13 km/ 48 m/14k

M60-E

2,20 km/ 48 m/17k

W60-E

1,93 km/ 44 m/14k

M65-E

2,13 km/ 48 m/14k

W65-E

1,93 km/ 44 m/14k

M70-E

2,03 km/ 48m/15k

W70-E

1,76 km/ 44 m/11k

M-10C

1,57 km/ 40 m/13k

W-10C

1,57 km/ 40 m/13k

M-12C

1,81 km/ 46 m/13k

W-12C

1,81 km/ 46 m/13k

M,W-10R

1,57 km/ 40 m/13k

N

1,81 km/ 46 m/13k

K3

2,13 km/ 48 m/14k

SRJ middle
M-12A

2,20 km/ 45 m/11k

W-12A

2,20 km/ 45 m/11k

M-14A

2,33 km/ 45m/10k

W-14A

2,33 km/ 45m/10k

M-16A

3,48 km/ 75 m/15k

W-16A

2,64 km/ 60 m/14k

M-18A

3,97 km/ 110 m/18k

W-18A

3,48 km/ 75 m/15k

M-20A

4,57 km/ 150 m/19k

W-20A

3,52 km/ 85 m/16k

M21-E

5,49 km/ 170 m/21k

W21-E

4,57 km/ 150 m/19k

M21-B

5,09 km/ 125 m/19k

W21-B

3,32 km/ 85 m/13k

M35-A

5,09 km/ 125 m/19k

W35-A

3,97 km/ 110 m/18k

M40-A

4,57 km/ 150 m/19k

W40-A

3,52 km/ 85 m/16k

M45-A

3,97 km/ 110 m/18k

W45-A

3,32 km/ 85 m/13k

M50-A

3,52 km/ 85 m/16k

W50-A

3,14 km/ 55 m/13k

M55-A

3,32 km/ 85 m/13k

W55-A

2,64 km/ 60 m/14k

M60-A

3,14 km/ 55 m/13k

W60-A

2,48 km/ 65m/13k

M65-A

2,64 km/ 60 m/14k

W65-A

2,48 km/ 65m/13k

M70-A

2,48 km/ 65m/13k

W70-A

2,33 km/ 45m/10k

M-10C

1,48 km/ 45 m/6k

W-10C

1,48 km/ 45 m/6k

M,W-10R

1,48 km/ 45 m/6k

N

2,20 km/ 45 m/11k

K3

3,14 km/ 55 m/13k

MSR šprint mix štafety
1. a 3. úsek

2.úsek

MWM-14E

1,7-1,8 km/ 30m/15k

1,6km/30m/14k

MWM-18E

2,7-2,8 km/ 50m/1920k
3,0-3,1 km/ 60 m/20k

2,3km/40m/13-14k

2,8-2,9 km/ 50 m/2021k
2,3-2,4 km/ 40 m/16k

2,4-2,5km/40m/14-15k

1,9-2,0km/30m/14-15k

MW-10 (2úseky)

2,1-2,2 km/ 40 m/1617k
1,2 km/ 20 m/10k

Open (2úseky)

2,2-2,3 km/ 40 m/17k

MWM 19-E
MWM 105E
MWM 135E
MWM 165E

2,6-2,7km/50m/16k

2,1-2,2km/40m/14k

Priestor pretekov, zakázané územie

Parkovanie, prístup na zhromaždisko

