Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie
ŠK Sandberg Bratislava
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
Termín a klasifikácia pretekov
3. 10. 2020 – MSR v OB na stredných tratiach - otvorené denné preteky v orientačnom behu
jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
4. 10. 2020 – MSR v OB štafiet - otvorené denné preteky v orientačnom behu trojčlenných štafiet
s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Zhromaždisko Verejné táborisko v Gepňárovej doline, Kamenec pod Vtáčnikom,
N48° 38.994' E 18°34.719'
Bus: Kamenec p. V.,,sídl. Stávky, 3km
Terén

Členitý kopcovitý terén, väčšinou čistý les s veľmi dobrou viditeľnosťou. V teréne sa nachádza množstvo
skalných veží, skalných zrázov a stien, kamenných blokov, kamenných polí a niekoľko menších skalných
miest. Bežecká podložka variuje od veľmi dobrej po náročný a nepríjemný suťový podklad. V časti terénu
sú terénne detaily zosuvového charakteru (údolíčka, depresie, plošinky, kôpky), ktoré spestrujú skalné
pasáže tohto priestoru. Odporúčame tejpovať.
Fotky z priestoru

Kategórie

3.10. MSR na stredných tratiach
M-14, M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70W-14, W-16, W-18, W-20, W21-, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-, W703.10. Verejné preteky:
MWR, M-10, W-10, M-12, W-12
K3 orientačne náročnejšia trať bez rozdielu veku a pohlavia
N náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
4.10. MSR Štafiet:
M-14, M-18, M19-, M105-, M135-, M165W-14, W-18, W19-, W105-, W135-, W165MW-14 sú dvojčlenné klubové štafety
4.10. Verejné preteky:
M-10 a W-10 (dvojčlenné klubové štafety)
OPEN (trojčlenné štafety bez obmedzenia)
Pre deti bude v priestore zhromaždiska po oba dni postavená obrázková trať, razenie do papierových
preukazov, štart ľubovoľne, prihlasovanie na mieste bez štartovného.
V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia niektorých kategórií.

Predpokladané časy víťazov
podľa platných Pravidiel OB
trať kategórie M-20 bude oproti pravidlám dlhšia, predpokladaný čas víťaza 30 minút
Prihlášky

Do 25. 9. 2020 prostredníctvom prihlasovacieho systému IS SZOŠ.
Vo
výnimočných
prípadoch
mailom
na
sandberg.orienteering@gmail.com.
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii).
Prihlasovanie na štafety: všetci členovia štafety sa prihlasujú ako jednotlivci, pričom do poznámky
uvedú názov štafety a poradie v štafete oddelené pomlčkou (napr. SKS7-2).
Počet prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov štafiet. Ak bude prihlásená neúplná
štafeta, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že chýbajúce mená sa doplnia pri prezentácii.
Odhlášky: pri odhláškach od 26.9 do 2.10. sa vracia 50% štartovného, pri odhláškach v čase pretekov
sa štartovné nevracia

Poplatky

MSR na krátkych tratiach
MWR, MW -10, -12, -14, -16, -18, N = 9 €
ostatné kategórie = 11 €
MSR štafety:
MW-10, -14= 16 €/tím
MW-18 = 24 €/tím
ostatné kategórie = 27 €/tím
2,- € za požičanie SI čipu/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30,- €.
Prihlášky po termíne za zvýšený vklad 150%, na mieste 200%, okrem MWR a N.
Poplatky uhraďte spolu so štartovným, viac informácií nižšie.

Platby

poplatky za štart, stravu a ubytovanie uhradiť na účet:
SK90 8330 0000 0020 0178 4563, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX v termíne zaslania prihlášky. Do
informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.

Štart 00

3.10.2020 13:00
4.10.2020 9:30
Kategórie MWR, MW-10 a N majú voľné štartové poradie

Stravovanie

v sobotu a nedeľu bude bufet na zhromaždisku.
Jedlo je potrebné si objednať cez prihláškový systém, Jelení guláš (3 €), neobjednané porcie nie sú
garantované.
Pre ubytovaných v telocvični v ZŠ v Kamenci, je k dispozícii v prihláškovom systéme možnosť objednať
v nedeľu ráno raňajky (2 €, chlieb, párky, čaj), raňajky sa budú pripravovať, ak bude objednaných min. 20
porcií.

Ubytovanie

Telocvičňa v ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom zo soboty na nedeľu, 3 €/osoba/noc – objednať
v prihláškovom systéme. Ubytovanie na posteliach organizátor nezabezpečuje. Na zhromaždisku je
možné si stavať klubové stany a prípadne tam prenocovať.

Mapa

3.10. Končitá 1: 10 000, e5 m; Končitá 1: 7500, e5 m
4.10. Hrádok 1: 10 000 e5 m
Autori: Roman Slobodyanyuk, Marian Cotirta, Martin Jonáš

Zakázaný priestor
Odo dňa vydania rozpisu je zakázaný vstup do priestoru lesa na JV od obce Kamenec pod Vtáčnikom.
výnimka platí pre pohyb po značených turistických chodníkoch
Razenie

SportIdent, na MSR štafiet bude použitý bezkontaktný systém razenia AIR+

Putovné trofeje
víťazi v kategóriách W21- a M21- na MSR na stredných tratiach získajú putovné trofeje Jelení paroh a
Kravský roh Víťazi JP a KR
Protesty

Písomne s vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi.

Informácie

Web: http://sandberg.orienteering.sk/paroh
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com,
Tel. Rado Jonáš +421 902 488 202

Funkcionári

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomník

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov na rok
2020

Rado Jonáš, R1, IOF
Štefan Šurgan, R1
Martin Jonáš, R2
Marta Jonášová (registrácia)
Martina Brňáková (štartovka, výsledky)

Zaujímavosti Skalné útvary Makovište, Končitá, Hrádok (horolezecký terén), Veľká skala.
Termálne kúpele Chalmová
V blízkosti farma s produkciou kravských a ovčích mliečnych výrobkov.
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.
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.
Rado Jonáš
riaditeľ pretekov
Tento rozpis bol schválený sekciou OB 29.7.2020

Štefan Šurgan
hlavný rozhodca

