SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
Junácka 6, Bratislava
PROPOZÍCIE
MSR na dlhú trať 2020 a Slovenský rebríček jednotlivcov INOV-8 cup
+ verejný nerebríčkový zábavný šprint
Technické zabezpečenie: Klub orientačných športov Ružomberok

Termín :

17.10 - 18. 10. 2020

Prezentácia: 16.10.2020 na požiadanie cez email andrea.sohlerova@gmail.com v
Ružomberku len po kluboch podľa osobnej dohody.
17.10.2020 od 8: 00 do 10:00. Zmeny dohlášky od 8:00 do 9:00 .
Štart:

sobota, dlhá trať 11:00, šprint: od 9:00 do 10:00 a od 15:30 do 16:30
nedeľa stredná trať: 10:00

Klasifikácia pretekov :
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť a otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na
stredných tratiach a verejný nerebríčkový pretek -šprint zábavný pretek v Jánošíkovom
duchu.
Centrum pretekov :
17.10. MSR long Valaská Dubová - ihrisko - GPS 49.140212° 19.289380°
17.10. šprint Valaská Dubová - "200 Dukátov" - verejný šprint
18.10. SRJ middle - bývalý vojenský areál v doline Kramariská pri Likavke GPS 49.116407°
19.303718°
Kategórie :
Majstrovstvá SR:
W -14E, -16E, -18E, 21-E, 35-E, 40-E, 45-E, 50-E, 55-E, -60-E, 65-E, 70-E
M -14E, -16E, -18E, 21-E, 35-E, 40-E, 45-E, 50-E, 55-E, -60-E, 65-E, 70-E
INOV-8 Cup (nedeľa):
M -12A, M -14A, M -16A, M -18A, M -20A, M 21-E,B, M 35-A, M 40-A, M 45-A, M 50-A,
M 55-A, M 60-A, M 65-A, M 70-A
W -12A, W -14A, W -16A, W -18A, W -20A, W 21-E,B, W 35-A, W 40-A, W 45-A, W 50A, W 55-A, W 60-A, W 65-A, W70-A
Verejné preteky po oba dni:
W -10C, M -10C, MWR (rodičia s deťmi) - jednoduché trate,
K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km),
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov),

Kategórie pre verejný šprint v sobotu:
M-12C, M-14C, M-18C, M21-C, M35-C, M45-C, M55-C
W-12C, W-14C, W-18C, W21-C, W35-C, W45-C, W55-C
Predpokladané časy víťazov:
V zmysle pravidiel SZOŠ.
Prihlášky :
do 4.10.2020 cez prihlasovací systém zväzu https://is.orienteering.sk/competitions/1566, a
https://is.orienteering.sk/competitions/1567 alebo vo výnimočnom prípade pre neslovenských
pretekárov na emailom na valter.sohler@gmail.com
(emailová prihláška je platná pri spätnom potvrdení).
Štartovné : V cene je odvod za MSR a SRJ 1€ za preteky, čiže 2€ za oba dni.
Pretekár sa môže dobrovoľne rozhodnúť či sa chce zúčastniť vloženého preteku šprintu "200
dukátov" v čase konania preteku. Obyvatelia obce Valaská Dubová majú možnosť
štartovať na verejnom šprinte zdarma.
Štartovné pre sobotu a nedeľu pri prihláške a platbe na účet za všetky preteky v daný
deň platba na etapu ....
Prihlášky a platby do 27.9.2020
Kategória
M/W-10,
M/W-10R
N
M/W-12
M/W-16, M/W-14 , M/W 60M/W 65M 70Ostatné kategórie

Oba dni
MSR+SRJ

Len sobota
MSR

Len nedeľa
SRJ

šprint

14 EUR

8 EUR

8 EUR

5 EUR

20 EUR
24 EUR

11 EUR
13 EUR

11 EUR
13 EUR

5 EUR
5 EUR

30 EUR

16 EUR

16 EUR

5 EUR

Oba dni
MSR+SRJ

Len sobota
SRJ

Len nedeľa
SRJ

šprint

18 EUR

10 EUR

10 EUR

5 EUR

24 EUR
28 EUR

13 EUR
15 EUR

13 EUR
15 EUR

5 EUR
5 EUR

34 EUR

18 EUR

18 EUR

5 EUR

Prihlášky a platby do 4.10. 2020
Kategória
M/W-10,
M/W-10R
N
M/W-12
M/W-16, M/W-14 , M/W 60M/W 65M 70Ostatné kategórie

Prihlášky a platby po 4.10. 2020 za 50 percentnú prirážku oproti pôvodnému
štartovnému.
Šprint:
Obyvatelia obce Valaská Dubová majú šprint zdarma. Netreba sa prihlasovať predom stačí
prísť na štart.

Verejný pretek- šprint "200 dukátov"
Aby sme preteky zatraktívnili a spropagovali orientačný beh aj pre verejnosť pridali sme
nerebríčkové preteky v šprinte v "Jánošíkovom" duchu. Nachádzame sa v kraji Jánošíkovom
kde sa pohyboval Juraj Jánošík. Priamo pri zhromaždisku je miesto, kde údajne chytili Juraja
Jánošíka a na počesť sme preteky poňali v Jánošíkovom duchu. Podľa legendy zas bol vraj
väznený na Likavskom hrade- mieste kde bude nedeľný pretek. Na hrade Likava väznili
Jánošíka, ktorý tu zanechal odkaz o skrýši svojich nazbíjaných pokladov. Hradný pán sa ich
zmocnil, a keď sa Likava dostala do obkľúčenia nepriateľa, rozhodol sa ich zachrániť. V noci
za pomoci sluhu zakopal poklad pod hradnou vežou. A aby sluha nič neprezradil, odťal mu
hlavu.
Avšak, ani pánovi sa lepšie nedarilo, pri ďalšom útoku nepriateľa prišiel o život.
Raz jeden hľadač pokladov vykopal na nádvorí Likavského hradu truhlicu. Truhlica sa zrazu
sama od seba otvorila, vyšľahol z nej blesk a udrel do hradnej veže. Veža sa zosypala, a tak
ukryla miesto, kde bol poklad zakopaný.
Aj po toľkých rokoch ľudia veria, že na hrade o polnoci straší. Vravia, že po nádvorí chodí
sluha s odťatou hlavou a stráži miesto, kde bol Jánošíkov poklad zakopaný. Takže v nedeľ po
pretekoch sa môžete vydať hľadať Jánošíkov odkaz.
Kto príde oblačený ako zbojník získa navyše darček od Juraja Jánošíka pri odčítaní
čipu pri šprinte.
Iné poplatky:
Parkovné:
Vo Valaskej Dubovej je parkované pre verejnosť 2 € na auto. Akcia pre pretekárov 0 €
treba mať za oknom logo orientačného behu, alebo malý lampión.
Akcia parkové aj na druhý deň v areáli centra pretekov je 0 €. Treba mať za oknom logo
orientačného behu, alebo malý lampión.
Ubytovanie: /v cene štartovného/ pri prihláške pretekárov od 300 na oba dni k dátumu
prihlášky pretekárov 27.9.2020.
Akcia: 0 € na zemi vo vlastných spacích vakoch pri účasti od 300 pretekárov na oba dni
k dátumu prihlášky 27.9.2020. Ináč doplatok 5 € na osobu a noc.
V centre pretekov v doline Kramariská pri cieli nedeľnej etapy - miestnosť pre cca 50 ľudí
plus zvyšok ľudí budova s prístreškom, ale bez možnosti uzatvorenia. V areáli budú aj WC.
Ďalšie ubytovanie bude v kultúrnom dome vo Valašskej Dubovej blízko centra sobotných
pretekov na zemi vo vlastných spacích vakoch. Najvýhodnejšie je najmä z piatka na sobotu.
Ubytovanie za 0 € je len pre dopredu objednaných ľudí cez prihláškový systém.
Odporúčané ďalšie ubytovanie:
Jánošíkova krčma v centre pretekov sobotu https://janosikovakrcma.sk/
Koliba Likavka http://www.kolibalikava.sk/

Turistická ubytovňa Lisková cena 7,70 € bez DPH alebo 8,2 € s DPH
objednávka ubytovania: tel.+421917834633
E mail: alibabaliskova@gmail.com
Ďalšie možnosti v Ružomberku a okolí.
Platbu za štartovné a požičanie čipu zaslať prevodom na účet tak aby platba bola pripísaná na
účet do termínu prihlášky+ tolerancia 3 dni na pripísanie na účet. Uviesť meno + priezvisko
/pri individuálnej platbe /alebo názov klubu pri spoločnej platbe za klub. Uprednostňujte
platby prevodom na účet kôli minimalizácií osobného kontaktu pre COVID-19. Štartovné sa
nevracia pri neúčasti pretekára.
IBAN SK7083300000002601671626
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Doprava:
Do Valaskej Dubovej, Likavky chodia aj autobusy. Pozrite si spoje na vebe:

www.cp.sk
Do Ružomberka vlakom, alebo autobusom a z Ružomberka taxík v cene 4-6 € na auto.
Taxi telefóny:
0905 331 661, 0918 260 777, 0907 522 722, 0905 701 661
Mapy:
šprint:
dlhá trať:
stredná trať:

1: 4000 E 2m
1: 10 000 E 5m
1: 10 000 E 5m

Ukážka mapy a fotografií z terénu na webe pretekov:
http://www.rbk.orienteering.sk/msr2020/

Opis terénu:
Horský terén s vyšším prevýšením Prevažne ihličnatý les niekde aj zmiešaný. Stredná hustota
ciest a chodníkov, prevažne rýchly "biely" les, miesta so skalnatými útvarmi, skalné zrázy,
jaskyne, skaly,.
Raziaci systém :
Sportident

Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.
Zapožičanie preukazu SI 3 €/ osobu a etapu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € /
osoba.
Či bude nastavenie krabičiek aj na SIAC, sa spresní v pokynoch.
Občerstvenie - stravovanie:
V centre pretekov v cieli bude bufet a Jánošíková krčma, druhý deň možnosť využiť Koliba
Likavka a stravovacie možnosti v meste Ružomberok.
Funkcionári pretekov :
Riaditeľ pretekov :
Valter Sohler R1
Hlavný rozhodca:
Andrea Sohlerová R1
Stavba tratí:
Valter Sohler R1
Ceny :
verejný šprint- po dobehu pre každého pretekára spomienková cena na preteky pre prvých
200 pretekárov v prípade že sa prihlási aspoň 200 pretekárov. Ináč počet cien bude
limitovaný.
MSR dlhá trať- diplom, medaila prípadne iné ceny. K vyhláseniu výsledkom nám zahrá aj
domáca folklórna skupina.
SRJ stredná trať diplom a iné ceny od partnerov podujatia.
Informácie :
Tel. 0911 462 532
Typ na výlet:
Veľký Choč, Aquapark v Dolnom Kubíne, Likavský Hrad.
Ďalšie možnosti na návštevu:
http://www.tatry-orienteering.sk/tipy-na-vylet-tatry-orienteering.pdf
Bonus:
Pri účasti nad 300 pretekárov organizátor zabezpečí mobilnú saunu pre pretekárov v
centre pretekov ZDARMA k dispozícií. Saunovanie môžu využiť po skupinkách 6 osôb
naraz priamo v centre pretekov. Rezervácia času saunovania pre skupiny do 6 osôb
bude pri prezentácií.

Predpis :
Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných 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. Prihlásením sa preteky pretekári súhlasia so spracovaním osobných údajov a
fotografovaním pri pretekoch na účely archívu a propagácie športu. Odporúčame
použiť čipy s menším priemerom hlavičky /štandardné čipy nie SIAC/ kto má problém s
razením kontrol pri zamknutej kontrole lankom cez kruh kontroly s hrubším čipom
hlavičky /kôli uzamknutiu niektorých kontrol cez kruh krabičky/. Technické detaily a
organizácia pretekov môže byť upravená vzhľadom na COVID-19 a aktuálnu situáciu
naše potreby v čase pretekov.
Propozície pretekov schválila sekcia OB dňa 12.8.2020.

Valter Sohler
riaditeľ pretekov

Ďakujeme našim partnerom:

Andrea Sohlerová
hlavný rozhodca

