Majstrovstvá Slovenska v OC 2022
Propozície
Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike
4. a 5. kolo Českého pohára
Preteky v rámci Rakúskeho a Maďarského pohára
Preteky v orientačnej cyklistike pre širokú verejnosť
Usporiadateľ
Technické zabezpečenie
Webstránka
Klasifikácia pretekov

Dátum
Centrum pretekov
Prezentácia

Slovenský zväz orientačných športov
ŠK VAZKA Bratislava
http://mtbo.vba.sk/2022/
Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike na strednej trati
(Middle) a na dlhej trati (Long)
Český pohár v MTBO - 4. a 5. kolo
Maďarský pohár v MTBO
Rakúsky pohár v MTBO
28.5.2022 (sobota) - stredná trať (Middle)
29.5.52022 (nedeľa) – dlhá trať (Long)
Šaštín-Stráže – Areál rekreačného strediska Gazárka (mapa)
sobota 10:30 - 12:00 v centre pretekov
nedeľa 08:00 - 09:00 v centre pretekov (len pre pretekárov, ktorí sa
nezúčastnili sobotných pretekov)
Dohlášky na mieste podľa kapacity organizátora.

Kategórie

Predpokladané časy
víťazov
Spôsob razenia

M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B, M50, M60, M70
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60
MW10 – doprovod rodičov možný
Open, Open E-bike
Hrubým písmom sú zvýraznené majstrovské kategórie, t.j. kategórie, v
ktorých bude udelený titul “Majster / Majsterka SR v OC 2022”.
V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia niektorých
kategórií.
Pre najmenšie deti bude pripravená obrázková trať priamo v areáli
rekreačného strediska Gazárka
Podľa platných Pravidiel OC SZOŠ
Elektronický systém SportIdent - kontroly budú nastavené do režimu
bezdotykového razenia AIR+ (umožňuje razenie do vzdialenosti 150– 200
cm). Raziť kontroly bude možné len pomocou SIAC čipov, kontroly
nemajú dierku na čip. Pre pretekárov, ktorí SIAC čip nevlastnia, bude
možnosť zapožičať si cca 30ks AIR čipov (zapožičanie čipu: 2€ / deň, v
prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€).

Jedinou výnimkou bude kategória MW10, kde použijeme bežné
krabičky s dierou, bude teda možné použiť aj bežné SI čipy.
Prihlášky

do 19.5.2022 do 23:59 hod.
Slovenskí, českí a maďarskí pretekári sa prihlasujú cez český informačný
systém ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/
Pokyny pre prihlasovanie:
Preteky majú v systéme zjednodušený názov: sobota, 28.5.2022 - Český
pohár MTBO - 4.kolo, nedeľa, 29.5.2022 - Český pohár MTBO - 5.kolo.
Prihláška na preteky sa dá vytvoriť až po prihlásení do systému ORIS!
Pretekári, ktorí nie sú členmi klubu registrovaného v ČSOS si musia v
systéme ORIS najprv založiť užívateľský účet.
Neregistrovaní pretekári použijú tiež prihlasovanie cez ORIS formou
jednorázovej prihlášky.
Rakúski pretekári sa prihlasujú cez https://www.oefol.at/anne/
Prihlášky po termíne na email prihlasky@vba.sk len v rámci kapacitných
možností usporiadateľa (platia až po spätnom potvrdení) a za príplatok
50%.

Štartovné
kategórie

Možnosti platby

poplatok/etapa

WM10, WM11, WM14

3€

WM17, WM20

6€

WM21, WM40, MW50,
MW60, M70

10 €

Open, Open E-bike

6€

1. Prevodom v EUR
IBAN: SK61 8330 0000 0028 0137 8686
BIC/SWIFT: FIOZSKBA (Fio Banka - SK)

Opis terénu

Prevažne rovinatý miestami zvlnené pasáže s krátkymi strmými výjazdami a
zjazdami, pieskový podklad, hustá sieť ciest a chodníkov. V lese prebiehajú
lesné práce, čím sa môže zmeniť zjazdnosť na niektorých úsekoch ciest.
Táto zmena nemusí byť zachytená v mape.

Mapa

Po oba dni Šaštínsky les, špeciálna pre OC, stav apríl 2022, mierka 1:15
000, e=2,5 m (pre niektoré kategórie 1:10 000) , rozmer A3 alebo A4.

Štart 00

Vzdialenosti

Mapníky

28.5.2022 (sobota)
13:00 hod. - intervalovým spôsobom
29.5.2022 (nedeľa)
9:30 hod – intervalovým spôsobom
Centrum – prezentácia
Centrum – parkovanie
Centrum – štart
Centrum – cieľ

0km
300m
do 3km
1-2km

Možnosť zapožičania na prezentácii za poplatok 2€.

Ubytovanie

Možnosť ubytovania priamo v chatkách v centre pretekov (rezervujte na
tel.č. +421 905 412 568 alebo e-mailom: info@gazarka.eu, všetky
informácie na stránke http://www.gazarka.eu/site/), prípadne v okolitých
obciach.
Neďaleko centra pretekov bude možnosť státia pre karavany (zadná časť
parkoviska, bližšie k jazeru; autocamping vyznačený na mapke nie je
v prevádzke). Ak plánujete s karavanom prenocovať, oznámte svoj záujem
prevádzkovateľom rekreačnej oblasti Gazárka na tel.č. +421 905 412
568 alebo e-mailom: info@gazarka.eu . V blízkosti sú aj WC, po registrácii
na recepcii si môžete vyzdvihnúť aj kľúče od spŕch.

Občerstvenie

Bufet v centre pretekov a v neďalekých reštauráciách.

Parkovanie

1 € na deň, parkovanie podľa pokynov usporiadateľov

Škôlka

V centre pretekov; k dispozícii bude aj obrázková trať

Vyhlásenie výsledkov
Protesty
Zakázaný priestor

V centre pretekov po každej etape. Prví traja v každej kategórii získavajú
medaile a vecné ceny.
Podávajú sa hlavnému rozhodcovi za vklad 10€
Je vyznačený v mape
●
●
●
●

COVID-19

červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť
červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o zakázanú
cestu
zákaz pohybu mimo ciest
pohyb možný len po cestách, ktoré sú vyznačené v mape

Preteky sa budú organizovať v súlade s protiepidemiologickými opatreniami
platnými v okrese Senica v plánovanom čase pretekov. Bližšie informácie
budú zverejnené v pokynoch.

●

Poznámky

●

●
●
●
●
●

Kontakt
Funkcionári pretekov

Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako
víťazstvo v pretekoch.
Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú
technické alebo iné problémy. V krajnom prípade nám dajte prosím
vedieť na tel. č. 0907 646 551. Všetci štartujúci cyklisti musia mať
povinne cyklistickú prilbu na hlave - bez výnimky!
Pokiaľ sa nezmenia pravidlá o organizovaní hromadných
športových podujatí, každý pretekár musí mať v centre a pri
štarte ochranné rúško na tvári a zachovávať 2m rozostupy
Preteky prebiehajú v priestoroch kde sa pohybujú turisti a občasne
i autá (záhradkárska osada). Je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť a opatrnosť pri jazde. Vyhýbajte sa vpravo!
V priestore pretekov prechádzajú pretekári veľkým množstvom
pravouhlých križovatiek, na ktorých nie je možné rozlíšiť prednosť
v jazde – buďte ohľaduplní, opatrní, obozretní a predvídaví!
Priestor pretekoch je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.
Nevstupujte prosím do zakázaných priestorov vyznačených na
mape. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou!
Neregistrovaná mládež, ktorá nedosiahla 18 rokov, musí pri
prezentácii predložiť súhlas rodičov.

Katarina.papugova@gmail.com
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Stavitelia tratí:
Mapa a grafika:
Správca webstránky:
Tajomník:

Katarína Müller Papugová
Barbora Šmelíková
Matej Müller (middle), Peter Mlynárik (long)
Miroslav Lago
Juraj Opršal
Eva Králová

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 na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno,
kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a
v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania
verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie
orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť
fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov.

Partneri pretekov

https://www.orienteering.sk/

https://www.lesy.sk/

http://mestosastinstraze.sk

http://www.sopsr.sk

https://aonenutrition.com/

https://www.metrostav.sk/

http://vino-masaryk.sk

http://www.autrata.sk/

https://www.patronskypivovar.sk

http://www.eleven-sportswear.sk

https://www.stupavar.sk/

https://www.soitron.com/sk/

http://www.johnnyservis.sk/

https://spustakaviaren.sk/

