Otvorené majstrovstvá Slovenska 2013 v nočnom orientačnom behu
Otvorené majstrovstvá Slovenska 2013 v šprinte
Otvorené majstrovstvá Slovenska 2013 v šprinte mix štafiet
Slovenský rebríček jednotlivcov 2013
Silica, 13.-15.9.2013

Pokyny
Organizátor:
Technické
zabezpečenie:
Centrum pretekov,
zhromaždisko:

Doprava:
Parkovanie:

Slovenský zväz orientačných športov
Klub orientačného behu ATU Košice
13.9. (piatok)
MSR nočné
kultúrny dom Silica
GPS: 48°33´19,50“N, 20°31´23,00“E
14.9., 15.9. (sobota, nedeľa)
MSR v šprinte, MSR v šprinte štafiet, SRJ
lúka SZ od obce Silica
GPS: 48°33´47,80“N, 20°30´20,10“E
organizátor dopravu nezabezpečuje
piatok
v centre pretekov-v Silici
GPS: 48°33´20,50“N, 20°31´22,95“E
sobota, nedeľa
lúka cca 1km pred obcou Silica GPS: 48°33´25,75“N, 20°30´22,20“E
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Cesta na štart v piatok nevedie cez cieľ.
Stravovanie:
bufet na zhromaždisku (okrem piatku), reštaurácie v Rožňave a okolí
Ubytovanie:
Žiadame ubytovaných na internáte v Rožňave, aby sa ubytovali pred nočnými pretekmi.
Ubytovanie je možné pred prezentáciou na základe nahlásenia totožnosti a klubovej
príslušnosti.
Štartová listina:
zverejnená na internete, vyvesená na zhromaždisku, klubovú štartovú listinu obdržia kluby
pri prezentácii
Štartové čísla:
Všetci pretekári bežia povinne so štartovými číslami, ktoré obdržia kluby pri prezentácii.
Opisy kontrol:
vytlačené na mapách a tiež na štarte v koridore -2
V koridore bude k dispozícii izolepa a nožnice.
Štart 00:
piatok MSR nočné
20:00
sobota MSR šprint
10:30
MSR šprintové štafety
15:30 M,W21E, M,W14E, M,W35E
15:35 M,W16E, M,W18E, M,W45E, M,W55E
15:38 Open
nedeľa SRJ
10:00
značenie na štart
modré fáborky
Karanténa:
Pri pretekoch v šprinte musia byť všetci štartujúci pretekári od času 10:40 zhromaždení
v karanténnom priestore, nachádzajúcom sa pri štarte. V karanténnom priestore budú
2 stany, WC.
Oblečenie zo štartu: Pretekári si môžu na štarte odložiť rozcvičovacie oblečenie do označeného igelitového
vreca. Oblečenie bude dopravené na zhromaždisko po ukončení štartu.
Menovité prihlášky kluby, ktoré ešte nenahlásili zloženie štafiet, musia tak urobiť najneskôr v sobotu
na štafety:
v priestore zhromaždiska do 10:00 na formulári obdržanom na prezentácii. Zmeny vo
výnimočných prípadoch možné len do 13:00.

Raziaci systém:
Mapy:

Špeciálne symboly:

Terén:

Občerstvenie:
Časový limit:

Umývanie:
WC:

Vyhlásenie
výsledkov:
Ceny:
Námietky a
protesty:
Hlavní
funkcionári:

Rôzne:

bude použitý raziaci systém SI. Prosíme o vrátenie zapožičaných SI čipov v cieli. Za
nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 35.- EUR.
MSR nočné
ISOM, stav leto 2012, 1:10 000, e = 5m, rozmer 220x310mm
MSR šprint, mix šprint štafety
ISSOM, stav august 2013,1:5 000,e=2,5m, rozmer 210x297mm
SRJ dlhá trať
ISOM, stav leto 2012 1:15 000, e=5m pre kategórie M,W 16, 18, 21E,B
rozmer 210x297mm
1:10 000, e=5m, pre kategorie M35A, M40A rozmer 290x380mm,
pre ostatné kategórie, rozmer 220x310mm
Mapy sú vodovzdorne upravené pre všetky majstrovské preteky.
Pre preteky SRJ v nedeľu sú mapy vodovzdorne upravené len pre kategórie M,W 21E. Na
štarte sú k dispozícii mapníky, možnosť samoobslužnej úpravy mapy.
zelený krúžok výrazný strom
zelený krížik
vývrat
hnedý krížik
plošinka
čierny krížik
umelý objekt
MSR nočné
Krasový, zalesnený alebo polootvorený až otvorený terén s množstvom závrtov, rôzna
priebežnosť a viditeľnosť, stredná hustota chodníkov a lesných ciest.
MSR šprint, mix šprint štafety
Krasový terén so závrtmi, časť priestoru tvoria lúky s roztrúsenými hustníkmi, časť
priestoru je zalesnená. Priebežnosť a viditeľnosť je pri pretekoch v šprinte jednotlivcov
prevažne veľmi dobrá, pri pretekoch šprintových štafiet rôznorodá – od veľmi dobrej po
obmedzenú. V obidvoch pretekoch je v zalesnených častiach bežateľnosť miestami
obmedzená kamennou podložkou. V teréne je nižšia až stredná hustota chodníkov a ciest.
Doporučuje sa obuv a oblečenie pre lesný OB.
SRJ dlhá trať
Krasový, zalesnený alebo polootvorený až otvorený terén s množstvom závrtov, rôzna
priebežnosť a viditeľnosť, stredná hustota chodníkov a lesných ciest.
v cieli, pri pretekoch SRJ v nedeľu u kategórií s predpokladaným časom víťaza nad 60 min
MSR nočné
150 min
MSR šprint
60 min
MSR šprint štafety
120 min/štafeta
sprchy so studenou vodou. Zákaz používania mydiel a šampónov.
na zhromaždisku, provizórne na štarte
Prosíme ubytovaných v kultúrnom dome v Silici, aby z dôvodu sucha a nedostatku vody
využívali pristavené mobilné WC.
MSR nočné, MSR šprint a mix šprint štafety
sobota 17:15 hod
SRJ
nedeľa 13:15 hod
majstrovské preteky
medaile a diplomy
SRJ a verejné preteky
drobné vecné ceny - sladkosti
hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR
Riaditeľ:
Jozef Pollák
Hlavný rozhodca:
František Papuga
Stavba tratí:
Jozef Pollák
Sekretár:
Matúš Kaprál
V centre Rožňavy sa počas víkendu koná jarmok, máte možnosť návštevy.
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Organizátori Vám želajú správny smer a veľa pekných športových zážitkov.

