ŠK HADVEO Banská Bystrica
klub orientačného behu

www.hadveo.sk

Individuálny meraný tréning v orientačnom behu.
22.5.2022

POKYNY
Usporiadateľ:

ŠK HADVEO Banská Bystrica

Parkovanie:

48.7114444N, 19.0499714E
Na okraji cesty medzi začiatkom cesty na štart a cieľom. Dbajte
na to, aby ste neobmedzili dopravu a neblokovali súkromný
majetok.

Klasifikácia:

Preteky jednotlivcov v dennom orientačnom behu s určeným
poradím kontrol

Terén:

Zmiešaný les, stredne hustá sieť ciest a chodníkov, technický
náročný terén.

Mapa:

Čisto prírodný zážitok, 1:10000, E=5 m, mapy aj obaly A4 budú
na štarte

Kategórie:

Termíny prihlášok:

Trať
A
B
C
D

Dĺžka
3,8 km
3,1 km
2,0 km
1,6 km

Prevýšenie
185 m
150 m
90 m
85 m

KS
14
9
8
5

Cez prihláškový systém do 6.5.2022. Po tomto termíne len
emailom do počtu voľných máp. Prihláška emailom je platná až
po potvrdení.

Štartovné:
ONLINE MAILOM
Termín

6.5.

13.5.

3€

5€

Meraný tréning 22.5.
Všetky kategórie

Storno poplatky:

Odhláška do 6.5. – bez storno poplatku
Odhláška po 6.5. – storno poplatok 100 %

Prezentácia:

Sobota 8:00 – 09:00
V centre pretekov MSR Knockout

ŠK HADVEO Banská Bystrica
klub orientačného behu

www.hadveo.sk
Platby:

Bankový prevod na bankový účet ŠK HADVEO do 6.5. alebo
v hotovosti na mieste.
Pri platbe na mieste príplatok 10 EUR/klub.
Detaily platby:
IBAN: SK4811000000002628099113
SWIFT kód: TATRSKBX
Poznámka: Názov klubu+ORTUTY

Raziaci systém:

Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident. Každý
účastník je povinný doniesť si vlastný čip. Pre tých, čo vlastný
čip nevlastnia, bude pripravené vrecúško na štarte. V prípade,
že si čip zapožičiate, po dobehnutí do cieľa ho nechajte v
modrom kufríku, v ktorom bude vyčítanie.

Doprava:

Organizátor dopravu nezabezpečuje.

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje

WC, umývanie:

Organizátor nezabezpečuje

Štart:

Individuálny od 10:00 do 12:00, kontroly budú v lese do 13:00.
Štartový čas je potrebné povinne rezervovať tu najneskôr do
21.04.2021 (streda):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bjH5L9joqAb8vUyiz7Uyx9W2tKROyHYEhLZBoPnQY/edit#gid=0
Štartujúci na nominačnom tréningu budú odštartovaný osobou
zodpovednou za štart. Taktiež v cieli tréningu vyčíta ich čip
osoba zodpovedná za vyčítanie.
Ostatní bežci štartujú individuálne.
Štartová procedúra je znázornená v nasledujúcom videu:
https://drive.google.com/file/d/1zwae1e52wUbDnNgjGXxe1Z
MqQXSJigHp/view?usp=sharing

Vyčítanie:

Vyčítanie čipov je znázornené v nasledujúcom videu:
https://drive.google.com/file/d/1otxzGqUVBeqtj6uckBNGRqv55CGs0v7/view?usp=sharing

Cesta na štart:

1000 metrov prevýšenie 150m. Po zelenej značke, následne
značená po fáborkách.
LINK

Cesta z cieľa:

2100 metrov. Cesta nebude značená. Cesta vedie po asfaltovej
ceste smerom do Malachova.
LINK

Popisy kontrol:

Pre bežcov na nominačnom tréningu vytlačene na štarte.
Ostatní bežci na mape.
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Staršie mapy:

Staršie mapy priestoru pretekov sú k dispozícií k nahliadnutiu
na nasledujúcom linku:
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1490.jpg

Webové stránky:

www.hadveo.sk

Upozornenie:

Všetci štartujúci sa zúčastňujú individuálneho meraného
tréningu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na
odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo
následkom tohto podujatia. Účasť na tréningu je výhradne
individuálna.

Ochrana osobných údajov:

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so
zverejnením svojich údajov (meno, kategória, klubová
príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme
Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ). Podrobné
informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené
v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke SZOŠ.

V Banskej Bystrici dňa 19.5.2022
Partneri:

