
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2009 v orientačnom behu na
klasických tratiach

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2009 v orientačnom behu štafiet

PROPOZÍCIE

Organizátor:
Slovenský zväz orientačných športov  http://www.orienteering.sk/

Technické zabezpečenie:
Klub orientačného behu Martin

Dátum konania: 10.-11. október 2009

Miesto konania:
Západné podhorie Veľkej Fatry, východne od obce Rakša.
Obec Rakša leží 4 km severovýchodne od Turčianskych Teplíc.

Klasifikácia pretekov:
Sobota 10.10. 2009
– denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na klasických tratiach.
Nedeľa 11.10. 2009
– denné, otvorené preteky trojčlenných klubových štafiet v orientačnom behu.

Kategórie:
10.10. – M SR klasická trať:
M –14, M –16, M –18, M –20, M 21–, M 35 –, M 40 –, M 45 –, M 50 –,
M 55 –,  M 60 –, M 65 –
W –14, W –16, W –18, W –20, W 21–, W 35 –, W 40 –, W 45 –, W 50 –,
W 55–,  W 60 –

Verejné preteky:
M –10 N, M –10 R, M,W - 12, K3 – kondičná trať, N – náborová trať, M 21- C

11.10. – M SR štafety: 
M –14, M –18, M 19–, M 35 -, M 45 -
W –14, W –18, W 19–, W 35 -
Verejné preteky: Open

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade, ak sa do kategórie
prihlásia menej ako 3 pretekári.

Prihlášky:
Do štvrtka 1.10.2009 e-mailom na adresu:  vaclavik@sevis.sk, použite prihlasovací
formulár, dostupný na http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm v časti Kluby -
Prihlášky.



Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
V prihláške uveďte objednávku ubytovania, rozpis platieb, záujem o zapožičanie SI
čipov a čas príchodu.
Poplatky je možné uhradiť na účet Klub orientačného behu Martin, č.ú. : 262 3816
128/1100, Tatra banka,a.s., alebo pri prezentácii. V prípade platby na účet ako účel
platby (špecifický symbol) uveďte skratku Vášho klubu, konštatný symbol 0308,
variabilný symbol 10102009.

Prihlášky po termíne 1.10. 2009:  iba podľa možností usporiadateľa a za zvýšené
štartovné.

Štartovné:
M SR klasické trate do 1.10.2009 po 1.10.2009
M,W –14,–16, –18, M 65 – 4 € 6 €
Ostatné kategórie 5 € 7,50 €
Verejné preteky 3 € 3 €

M SR štafety do 1.10.2009 po 1.10.2009
M,W –14,  –18 11 € 17 €
Ostatné kategórie 15 € 22 €
Open 11 € 14 €

Raziaci systém:
Bude použitý  SPORT ident, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky.
Pre záujemcov bude SI čipy organizátor požičiavať za úhradu 2,00 € na deň pri
prezentácii, v prípade nevrátenia čipu vyžadujeme 50,00 € za kus.

Ubytovanie:
Spojená škola Mošovce (oproti zariadeniu Drienok)
1. Internát   4- posteľové izby   7,50 €/osoba/noc (kapacita 36 osôb)
2. Telocvičňa vlastné spacáky   2,50 €/osoba/noc

Športovo-rekreačné zariadenie Drienok, Mošovce
A- penzión Drienok 4- posteľové izby 7,50 €/osoba/noc (kapacita 40 osôb)
B- 4 miestne chatky (WC v areáli) 7,50 €/osoba/noc (kapacita 88 osôb)

Iné možnosti ubytovania: www.turciansketeplice.sk, www.infoturiec.sk

Stravovanie:
Bufet na zhromaždisku, reštauračné zariadenia v okolí.

Zhromaždisko:
Lúka v Nedozorskej doline, východne za obcou Rakša, hneď za kameňolomom.
Cesta prechádzajúca areálom kameňolomu je verejná, sledujte dopravné značenie.

Prezentácia:
9.10.2009 (piatok) – ŠRZ Drienok, Mošovce 18.00 - 21.30
10.10.2009 (sobota) – na zhromaždisku 8.30  – 10.00

Štart  00:
Sobota  10.10.2009 – 11.00
Nedeľa 11.10.2009 –   9.30



Vzdialenosti:
Sobota: zhromaždisko – cieľ: 100 m

zhromaždisko – štart 1:  1 400 m, prevýšenie 40 m
zhromaždisko – štart 2:     200 m, prevýšenie 0 m
Štart 2 platí pre kategórie M –10 N, M –10 R, M,W –12 a N.

 
Nedeľa: zhromaždisko – cieľ: 100 m

Terén:
Prevažne ihličnatý, vo väčšine priestoru veľmi dobre priebežný les, väčšinou
s veľmi dobrou viditeľnosťou. V časti priestoru členitý systém údolí a hrebeňov. Sieť
ciest a chodníkov stredne hustá, v lese je väčšinou trávnatý podklad.

Mapa:
Nová mapa pre OB,  mierka 1:15 000, v niektorých kategóriách 1:10 000. Stav jar
2008, autor: Volodymyr Kocymjuk, revízia september 2009 Martin Václavík.
Vodovzdorne neupravená. Rozmery máp a použitie mierky 1:10 000 bude
upresnené.

Vyhlásenie výsledkov:
V sobotu o 16:00 na zhromaždisku, v nedeľu o 13:30 na zhromaždisku.

Hlavní funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov        Martin Václavík  R1
Staviteľ tratí                Rastislav Szabó
Hlavný rozhodca        Marian Kazík R1

Informácie:
Všetky dôležité informácie budú zverejnené na www.orienteering.sk/martin/raksa

Ďalšie informácie -  vaclavik@sevis.sk tel: 0903/ 821 303

Iné:
Každý účastník pretekov sa ich zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú
zodpovednosť.

Preteky sa uskutočnia na území Národného parku Veľká Fatra a v jeho ochrannom
pásme, žiadame o ohľaduplné správanie sa a dodržiavanie pokynov organizátorov.

Schvaľovacia doložka:
Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 7.9.2009.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Martin Václavík, v.r. Marian Kazík, v.r.
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca


