Szervező

Slovenský zväz orientačných športov (Szlovák tájfutó társaság)

Rendezők

ŠK Sandberg Bratislava
Önkormányzati hivatal Kamenec pod Vtáčnikom

Program és versenyforma
2021.IX.25 – középtávú egyéni OB - World Ranking Event - nyílt, középtávú, nappali egyéni
bajnokság
2021.IX.26 – váltó OB - nyílt, nappali, egyfordulós, váltóbajnokság

- 3-tagú váltók

Helyszín

Nyilvános táborozóhely a Gepnyári völgyben, Kamenec pod Vtáčnikom (Kemenec)
N48° 38.994' E 18°34.719'
Buszmegálló: Kamenec p. Vtáčnikom,, sídlidsko Stávky, 3km

Terep

Dombos és változatos terep, általában jó láthatósággal. Sokféle nagyságú és kiterjedésű
sziklaképzőzdmény található a térségben, így a futás nehézsége is nagyon változó. Különféle
földcsuszamlás okozta terepformák még változatosabbá teszik a terepet. Mindenképpen ajánljuk
a „tejpelést“.
Fotók a terepről

Kategóriák

2021.IX.25 – középtávú egyéni OB
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-, W702021.IX.25 – Nyílt verseny
MWR, M-10, W-10, M-12, W-12
K3
nyílt technikás
N
nyílt egyszerű, kezdőknek
2021.IX.26 – váltó OB
M-14, M-18, M19-, M105-, M135-, M165W-14, W-18, W19-, W105-, W135-, W165M/W14 kéttagú klubváltók
2021.IX.26 – Nyílt verseny
M-10 és W-10 (kéttagú klubváltók)
OPEN (háromtagú váltók klubtagságtól függetlenül)
Gyermekek számára a versenyközpontban mindkét nap papírlyukasztós, egyszerű pályákat készítünk,
rajtdíj és rajtlista nélkül, „mindenki nyer“ alapon.
Kategóriák összevonására kerülhet sor a nevezések számától függően.

Szintidők

A SZOŠ szabályai alapján
Az M-20 kategóriánál a szabályokhoz képest hosszabb, =30’ győztes idő.

Nevezések

2021.IX.17.-ig csak az IS SZOŠ-en. Korlátozott számban tudunk csak késett nevezéseket fogadni.
WRE: A WRE kategóriákban minden résztvevő IOF ID (M/W 21-) meg kell adni a nevezési lap
megjegyzésében. Az IOF ID megtalálható az IOF Eventor programban, ha nem, akkor az IOF Eventor
regisztrációra van szükség.
A WRE versenyen való részvételhez az IOF ID megadása kötelező a nevezési űrlapon.
Váltó nevezések: minden tag magánszemélyként regisztrálódig, jegyzetként közölje kötőjellel
elválasztva a váltó nevét és a sorrendet (pl. SKS 7-2).
Klubomként (egyesületként) regisztrált váltók száma az egyedi váltónevek száma lesz. Ha a nevezésbe a
váltóban hiányozni fog néhány tag, akkor a hiányzó nevet a helyszínen lehet megváltoztatni.
Nevezések törlése: IX.18. – IX.24. között 50% térül, később és a helyszínen nem térítünk vissza
rajtdíjat.

Nevezési díj

Középtávú OB, WRE
MWR, M/W -10, -12, -14, -16, -18, N
M21-, W21- (WRE)
többi kategória

9€
12 €
11 €

Váltó OB
M/W-10, -14
M/W-18
többi kategória

16 € / váltó
24 € / váltó
27 € / váltó

2 € / nap dugókakölcsönzés. Dugóka elvesztése esetén 30,- € bírság.
Pótnevezések 150 %, a helyszínen 200 % felárral, az MWR és N kategóriák kivételével.
Egy átutalással kérjük fizetni a többi költséget is.
Fizetési mód

A rajtdíjat és egyéb költségeket az alábbi számlaszámra kérjük utalni:
SK90 8330 0000 0020 0178 4563
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.
A terminusok betartását kérjük. Adják meg a nevező szakosztály nevét, ill. nyomravezető információt az
egyszerűbb nyilvántartáshoz.

„00” idők

2021.IX.25
Középtávú
13:00
Az MWR, MW-10 és N kategóriákban nem lesz rajtlista, szabadon választható a rajt.
2021.IX.26

Váltó

9:30

Étkezés

Mindkét napon büfé üzemel a versenyközpontban.
Szükséges a megrendelés szarvas gulyásra (3 €) a IS SZOŠ-en, megrendelés nélkül nem garantálunk :>)
A tornateremben elszállásoltak részére reggelit lehet rendelni a helyszínen vasárnap reggelre (2 € - virsli,
tea). A reggelihez legkevesebb 20 megrendelés szükséges.

Szállás

Tornaterem - Kamenec pod Vtáčnikom, alapiskola, csak szombat/vasárnap, 3 €/fő/éj – megrendelni a IS
SZOŠ-en. Komfortosabb szállást a szervező nem biztosít, a versenyközpontban a romantikára
vágyóknak a sátorozás engedélyezett.

Térkép

IX.25. Končitá 1: 10 000, e=5m; Končitá 1: 7500, e=5m (M/W 40+ kategória)
IX.26. Hrádok 1: 10 000, e=5m; Hrádok 1: 7 500, e=5m (M/W 135+ kategória)
Készítették: Roman Slobodyanyuk, Marian Cotirta, Martin Jonáš

Tereptiltás

A kiírás kiadásától tiltott terepnek számít Kamenec pod Vtáčnikok – DK felé erdő része - a jelölt
turistautak használatán kívül, az SKT turista szervezet jelzett útvonalai.

Pontérintés

SportIdent elektronikus rendszerrel, az AIR+ érintés nélküli rendszer be van kapcsolva.

Vándordíjak

A W21- és M21- kategóriák nyertesei az egyéni OB-n a tradicionális gravírozott „Jelení paroh” (Szarvas
agancs) és „Kravský roh” (Tehén szarv) díjakat nyerik el egy évre, a következő versenyig.

Óvás

Írásban, 10,- € díjjal a versenybírónál.

Információk

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

Rendezőség

Elnök

IOF Adviser

Rado Jonáš, IOF SEA

Szabályok

Az OB SZOŠ érvényes szabályai, a versenyszabályok, a 2021. évi végrehajtási szabályzat és a 2021 IOF
Rules for WRE szerint versenyez.

VISA

Ellenőrizze a szlovák külügyminisztérium webhelyét, gyakorlatilag be kell oltani a COVID-19
betegség ellen.

IX.25. Barbora Vorlíčková
R3
IX.26. Rado Jonáš
R1, IOF SEA
Ellenőrző bíró Štefan Šurgan
R1
Pályák
Martin Jonáš
R2
Titkár
Marta Jonášová (nevezések)
Martina Brňáková (rajtlista, eredmények)

Látványosságok
Sziklaképződmémyek - Makovište, Končitá, Hrádok (hegymászóterep), Veľká skala.
Termálfürdő Chalmován
A közelben egy farm működik – tehén és birkatej termékeket gyárt és forgalmaz.
COVID-19

A verseny szervezés megfelelően lesz a Szlovák Köztársaságban a Prievidza kerületben a versenytervezett
időpontjában hatályos járványellenes intézkedések. További információkat az iránymutatásokban
teszünk közzé.

Egyéb

A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
Rendezéstechnikai kérdésekben a szlovák bajnoki rendszer és a szlovák versenyszabályzat vonatkozó
rendelkezései érvényesek.
A versenyen kereskedelmi tevékenység kizárólag a rendezőség engedélyével lehetséges.
A nevezéssel mindenki egyetért a személyes adatai (név kategória, klub) közlésével.

Barbora Vorlíčková, Rado Jonáš
Elnök

Štefan Šurgan

Rado Jonáš

Fő versenybíró

IOF Adviser

Jóváhagyva a SZOŠ tájfutó részleggével 2021.VI.28.

