Propozície k tréningovému kempu/sústredeniu ‐ SOC 2, Záhorie
Dátum:

4. ‐ 6 . 8. 2017, piatok až nedeľa

Organizátor:

Klub orienťákov KOBRA Bratislava

Program:

4. a 5. 8. 2017 2x mapový tréning, 6. 8. 1x mapový tréning;
kemp/sústredenie je vhodné pre mládež do veku 20 rokov na podporu
a rozvoj orientačných zručností

Kategórie:

k dispozícii budú pripravené 3 trate s menšími prevýšeniami:
T1 – ca. 2.8 ‐ 3.4 km,
T2 – ca. 3.5 – 4.5 km,
T3 – ca. 5 ‐ 6 km;
Trať T1 je vhodná pre kat. W,M‐14, T2 – W,M‐16,18, T3 – W,M‐18,20
Trate nie sú vhodné pre úplných začiatočníkov.

Mapy:

1: 10 000, E=2.5 m, stav 2015‐2017 (aktualizácia), k dispozícii mapníky,
tlačené trate

Terén:

rovinaté terény Záhoria, porastené piesočné duny, veľmi dobrá priebežnosť,
miestami podrast sťažujúci beh, v niektorých častiach terénne detaily

Raziaci systém:

na všetkých kontrolách budú fáborky alebo lampióny, 3 tréningy budú
merané systémom SI‐Sportident (bez možnosti využitia bezdotykového Air+)

Prihlášky:

možnosť prihlásiť sa iba na celé sústredenie, do 30. 7. 2017 na adresu
jozefwallner@gmail.com, v prihláške stačí uviesť meno, klubovú príslušnosť,
trať, prípadne číslo SI‐sportident čipu, možnosť zapožičania čipu (uviesť
požiadavku v prihláške, viď aj poplatky za požičanie SI čipu),

Poplatky:

11 € za celé sústredenie, zahŕňa 5x tréning, meranie SI, výsledkový servis;
zapožičanie SI čipu 1 €/ 1 tréning,

Prezentácia:

v piatok 4. 8. 2017 do 9:45 hod., Borský Mikuláš, GPS 48.632588, 17.226048;
štart prvého tréningu 4.8. bude od 10.00 hod. (štart i cieľ do 150 m)

Doprava:

organizátor nezabezpečuje, v pokynoch budú koordináty pre jednotlivé
tréningy s možnosťou parkovania v blízkosťi štartu i cieľa

Stravovanie:

organizátor nezabezpečuje, individuálne, v pokynoch budú uvedené
možnosti ‐ reštauračné zariadenia v okolitých obciach

Ubytovanie:

organizátor nezabezpečuje, odporúčame využiť ubytovacie zariadenia v
obciach Borský Mikuláš, Šaštín‐Stráže, Lakšárska Nová Ves, Šajdíkove
Humence.

Poznámky:
‐ časový rozpis tréningov (štart 000) a obsahová náplň bude v pokynoch k sústredeniu (2.8.2017)
‐ v priebehu sústredenia bude možné meniť trate, k dispozícii bude niekoľko rezervných máp pre
každú trať;
‐ v prípade že sa neprihlási do stanoveného termínu 30. 7. 2017 spolu aspoň 40 osôb, sústredenie sa
nekoná a informácia o zrušení akcie bude operatívne oznámená všetkým prihláseným,
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