
      
     Propozície 
  
         Mapové sústredenie výberu dospelých a juniorov SR  
 a nominačné preteky na MS dospelých v orientačnom behu 
 
 
 
 
Upozornenie: Akcia sa uskutoční za prísneho dodržiavania aktuálnych opatrení COVID-19. Uskutoční 
  sa v prípade, že získame všetky oficiálne povolenia od príslušných orgánov v  
  rámci aktuálnych opatrení COVID-19. Bližšie informácie budú uvedené v pokynoch, 
  ktoré budú vydané najneskôr 3 dni pred odchodom na samotnú akciu na základe 
  aktuálnych opatrení ohľadne COVID-19 v SR a ČR 
   
 
 
Dátum:  2. 6. - 9. 6. 2021 
 
Miesto:  Sloup v Čechách, ČR 
 
Prihlášky:  do stredy 19. 5. 2021, prostredníctvom informačného systému SZOŠ   
  Priamy link na prihlášky: https://is.orienteering.sk/competitions/1662 
  Akcia sa nezobrazuje priamo v kalendári IS SZOŠ. Ak ju tam budete hľadať, treba ísť 
  cez "FILTER" a v klasifikácii zvoliť sekciu "AKCIA REPREZENTÁCIE". Po takomto  
  vyfiltrovaní sa Vám akcia objaví. Následne sa prihlasujete ako na každé iné preteky.  
  
  Každý kto vie poskytnúť dopravu na sústredenie, uveďte to prosím do poznámky v 
  prihláškovom systéme v prihláške k svojmu menu a zadajte tam zároveň koľko 
  miestne auto budete mať k dispozícii. Preplatenie cestovných nákladov je v prípade 
  4-5 miestneho auta v sume 0,13,-€/km, v prípade 8-9 miestneho auta 0,25,-€/km.  
   
Poznámka:  sústredenie je otvorené členom slovenských širších reprezentačných výberov od 
  vekovej kategórie MW-18 a vyššie   
 
Ubytovanie: Penzion a restaurace U Studničků, Mikovcova 276, Sloup v Čechách 
  cena 700,-CZK/osoba/noc s plnou penziou  
 
Náklady: Náklady si účastníci hradia sami z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov 
  klubov,  alebo CTM.  
 
Cestovné  
náklady: budú závisieť od toho aká doprava sa podarí zabezpečiť  
 
 



Nominačné 
preteky: Sobota  5.6.2021   Stredná trať   Tanvald  
  Nedeľa 6.6.2021  Dlhá trať   Srbská Kamenice 
   
  -  štartovné na každé preteky je 750,- CZK, prihlášky doriešime neskôr na základe 
     zoznamu prihlásených na túto akciu 
  -  účastníci si štartovné platia sami z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov 
     klubov, alebo CTM 
  -  strednú trať pobežia všetci účastníci 
  -  dlhú trať prípadní mladší účastníci sústredenia, pre ktorých táto trať nie je  
     vhodná nemusia bežať a bude pre nich pripravený iný tréning 
 
 
Informácie: Štefan Šurgan, surgy@seznam.cz, 0915 424 269 
 
 
Poznámka:  Účastníci sa zúčastňujú sústredenia na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
Každý účastník sústredenia berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, 
priezvisko, klubová príslušnosť a kategória za účelom administrácie, organizácie, propagácie a 
zverejnenia výsledkov tréningov sústredenia. Počas sústredenia budú vytvárané fotografie a videá, 
ktoré môžu byť zverejňované. Každý účastník svojím prihlásením, a zúčastnením sa sústredenia 
súhlasí s ich zverejňovaním.  
 


