Propozície
Otvorené sústredenie výberu juniorov SR v orientačnom behu

Dátum:

28. 3. - 31. 3. 2019

Miesto:

Ráztoka, Zlínsky kraj, Česká Republika

Ubytovanie:

Penzion U Ráztoky, Ráztoka 36, Česká Republika, www.penzionuraztoky.cz

Cena
ubytovania:

570,- CZK s plnou penziou za osobu a noc

Cestovné
a iné náklady: paušálne 35,- € za osobu za celé sústredenie. Podrobnejšie informácie budú v
pokynoch k sústredeniu
Náklady:

Náklady si účastnícky hradia sami z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov
klubov, alebo CTM.

Prihlášky:

do 9. 3. 2019, prostredníctvom informačného systému SZOŠ ( is.orienteering.sk )
Priamy link na prihlášky: https://is.orienteering.sk/competitions/1521
Akcia sa nezobrazuje priamo v kalendári IS SZOŠ. Ak ju tam budete hľadať, treba ísť
cez "FILTER" a v klasifikácii zvoliť sekciu "AKCIA REPREZENTÁCIE". Po takomto
vyfiltrovaní sa Vám akcia objaví. Následne sa prihlasujete ako na každé iné preteky.
Prosím vyplňovať okrem mena a priezviska, aj registračné číslo a číslo čipu.

Poznámka:

sústredenie je otvorené členom slovenských širších výberov dorastu, juniorov,
dospelých, a členom CTM v orientačnom behu od vekovej kategórie MW-16 a vyššie,
plus všetkým nominovaným na Majstrovstvá sveta školskej mládeže 2019.
Školské družstvá prosím aby vyslali na sústredenie aj svojho vedúceho, ktorý sa
musia rovnako prihlásiť na akciu cez IS SZOŠ. Do poznámky nech dajú info: Vedúci
školského družstva a názov školy.

Program:

Štrvrtok 28. 03.
do 11:30
poobede

príchod, obed, ubytovanie sa
mapový tréning - azimutové okruhy

Piatok 29. 03.
doobeda
poobede

mapový tréning - retiazka
mapový tréning - skrátená trať

Sobota 30. 03.
doobeda
poobede

preteky - stredná trať ( Valašský obl. rebríček )
preteky - šprint ( Valašský obl. rebríček )

Nedeľa 31. 03.
doobeda
poobede

Informácie:

mapový tréning - skrátená trať
odchod domov

Štefan Šurgan, 0915 424 269, surgy@seznam.cz

Poznámka:
Účastníci sa zúčastňujú sústredenia na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Každý účastník sústredenia berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, klubová príslušnosť a kategória za účelom administrácie, organizácie, propagácie a
zverejnenia výsledkov tréningov sústredenia. Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú
uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
Slovenského zväzu orientačných športov. Počas sústredenia budú vytvárané fotografie a videá, ktoré
môžu byť zverejňované. Každý účastník svojím prihlásením, a zúčastnením sa sústredenia súhlasí s ich
zverejňovaním. V prípade, že účastník sústredenia nesúhlasí so zachytením jeho podobizne a jej
následným zverejnením, túto skutočnosť má možnosť kedykoľvek oznámiť priamo fotografovi, či
kameramanovi.

