PROPOZÍCIE PRETEKOV
52. ročník JELENÍ PAROH a 21. ročník KRAVSKÝ ROH
Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte
a
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu

Usporiadatelia: ŠK Sandberg Bratislava, mesto Kremnica a TJ Slávia TU Zvolen
Termín:

24.10.2015 doobeda – otvorené MSR v OB v šprinte, otvorené denné preteky jednotlivcov
v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť. Pretek je klasifikovaný
v zmysle Súťažného poriadku čl. 4.7.5. e). V zmysle uvedených ustanovení budú udelené
tituly prvým trom pretekárom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a členstvo v SZOŠ.
24.10.2015 poobede – SRJ stredná trať, otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom
behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Zhromaždisko: Pre oba preteky Mestský úrad Kremnica
Kategórie:

MSR Šprint: MW-14, MW-16, MW-18, MW21-, MW35-, MW45-, MW55- , MW65Verejné kategórie:
MWR, M-10, M-12, W-10, W-12
K2: orientačne náročnejšia trať
N: náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
Detská obrázková trať na zhromaždisku, razenie do papierových preukazov
SRJ Stredná trať:
W-10, -12, -14, -16, - 18, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65M-10, -12, -14, -16, - 18, -20, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70MWR: deti s rodičmi
K3: orientačne náročná trať v dĺžke cca 3 km
N: náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií.

Prihlášky:

Do 18. 10. prostredníctvom prihlasovacieho systému orienteeringonline.net
zvlášť na šprint a zvlášť na middle (rôzne kategórie).
Vo výnimočných prípadoch mailom na sandberg.orienteering@gmail.com.
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp a za dvojnásobné štartovné.

Štartovné:

MSR Šprint:
MWR -10, MW-10, MW-12, N
4 €,
MW-14, MW65- a staršie, K2
6 €,
ostatní
7 €,
Deti na detskej obrázkovej trati zadarmo.
SRJ Stredná trať:
MWR, MW-10, MW-12, N
MW-14, MW 65- a staršie, K3
ostatní

4 €,
6 €,
7 €.

Požičanie SI čipu 2€/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30 €. Platby štartovného
a za objednané ubytovanie (internát v Kremnici alebo telocvičňa v Kremnici) uhradiť na účet
ŠK Sandberg: 8924750/5200 v termíne zaslania prihlášky. Do informácie pre prijímateľa
uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.

Prezentácia: 24.10. 20:00 – 22:00, bude spresnené v pokynoch
25.10. 7.30 – 8.30 na zhromaždisku
Parkovanie: v blízkosti zhromaždiska, bude spresnené v pokynoch
Štart:

MSR Šprint 9:00
SRJ stredná trať 14:00
Kategórie, MW-10R, MW-10 a N majú voľné štartové poradie.

Stravovanie: Reštauračné zariadenia v okolí
Mapy/Terén: MSR Šprint – Kremnica, 1:5000, ISSOM 2007, mestský terén – historické centrum mesta,
záhrady a parky, ulice s rodinnými domami, sídlisko, kopcovitý terén. Autori: M. Jonáš, R.
Jonáš, M. Urban, M. Urban ml. stav: leto 2015
SRJ stredná trať – Šturec, 1:7500, ISOM 2000, kopcovitý zmiešaný les rôznej hustoty,
priemerná sieť ciest, stopy po bývalej banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy,
prepadnuté stôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie rigoly. Miestami skaly a skalné zrázy.
Autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, P. Glončák, stav: leto 2015
Razenie:

Sportident

Ceny:

Víťazi majstrovských kategórií získajú titul Majster Slovenskej republiky.
Prví traja v majstrovských kategóriách získajú medailu a diplom bez ohľadu na štátnu
príslušnosť a členstvo v SZOŠ.
Víťaz hlavnej mužskej a víťazka hlavnej ženskej kategórie (rozhoduje súčet časov na šprinte
a strednej trati) získajú putovnú trofej JELENÍ PAROH a KRAVSKÝ ROH.
V kategóriách MWR a MW-10 budú vyhlásené všetky deti, v kategóriách MW-12, N a K2
a K3 prví traja

Ubytovanie: Požiadavku na ubytovanie v internáte priamo v Kremnici z piatka na sobotu a/alebo zo
soboty na nedeľu uviesť v prihláške na webstránke prihlasovacieho systému, cena 10
EUR/osobu a noc.
Požiadavku na ubytovanie v telocvični (pi/so, so/ne) v cene 5 EUR/osoba a noc prosíme
oznámiť mailom na adresu sandberg.orienteering@gmail.com. Vzhľadom na
obmedzený počet (30 miest) budú uspokojení záujemci podľa poradia prihlášok.
Ďalšia možnosť ubytovania je v Banskej Bystrici na internáte (ubytovanie iba zo soboty na
nedeľu) – viď rozpis Hadveo B. Bystrica.
Funkcionári: riaditeľ
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomník
Predpis:

Rado Jonáš, radoslav.jonas@gmail.com, +421 902 488 202
Peter Ďurčo, R1
Marek Urban, (MSR šprint), Richard Balogh (SRJ stredné trate)
Martina Brňáková (prihlášky, výsledky, prezentácia)

Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov na rok 2015.
Tento rozpis bol schválený Sekciou OB SZOŠ dňa 8. 9. 2015.

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.
Rado Jonáš
riaditeľ

Peter Ďurčo
hlavný rozhodca

Ukážky terénu:
MSR šprint

SRJ Stredná trať

