SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY

MSR stredná trať 2020 a SRJ stredná trať

TATRY SKI ORIENTEERING

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické
zabezpečenie

Klub orientačných športov Ružomberok v spolupráci s obcou Pribylina

Termín

SOBOTA
SOBOTA

Štartovka

Bude zverejnená deň pred pretekmi na webovej stránke a v deň pretekov na
prezentácií.

Klasifikácia

Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu, s určeným poradím KS
stredná trať a slovenský rebríček stredná trať

Centrum

Parkovanie - Skanzen Pribylina Račková dolina GPS 49.105567° 19.806222°
Zhromaždisko- Vyhlásenie výsledkov- Pohostinstvo Líbika GPS 49.098082°
19.796910°

Prezentácia

15.2. 2020 v čase od 8:00 do 10:00 Pohostinstvo Líbika GPS 49.098082°
19.796910°.

15.2. 2020 MSR stredná trať o 10:30
15.2.2020 SRJ stredná trať o 14:30

Vzdialenosti:
Vzdialenosti vzdušnou
čiarou
Parkovanie-štart
Štart cieľ:
Parkovanie-cieľ

MSR

SRJ

600 m
100 m
600 m

1 km
600 m
600 m

Na etapu číslo 2 na štart odporúčame odviesť ostatných členov v aute a svoje lyže a
vodič aby šiel zaparkovať a vrátil sa na štart peši.
Štart MSR-E1: Pri hlavnej ceste smerom od parkoviska na západ. Nie je potrebné značenie.
Štart SRJ-E2: Pri družstve tou istou hlavnou cestou od parkoviska na západ. Je to od čerpacej
stanice Jurky na sever cca 300 m. Nebude značené.
Cieľ:

rovnaký pre obe preteky

Odčítanie čipov: V pohostinstve Líbika po odštartovaní všetkých pretekárov každej etapy. Ľudia zo
štartu sa presunú na odčítanie čipov tak majte strpenie ak tam ešte nebudú.
Kategórie

MW-14,-17,-20,21-,35-,45-,55-, K3, Open
Open je ľahšia a kratšia trať pre začiatočníkov.
K3 je dlhšia trať ako Open a orientačne zložitejšia.
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade,
že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. Čiarou sú vyznačené majstrovské
kategórie na sobotu.
Predpokladaný čas víťazov
V zmysle Pravidiel SZOŠ a Súťažného poriadku pre LOB. Časy môžu byť iné v
závislosti od aktuálneho stavu tratí a poveternostných podmienok.
Občerstvenie

Po dobehu v Pohostinstve čaj. Možnosť zakúpiť si aj guláš.

Štart 000

sobota
sobota

10:30 MSR middle
14:30 SRJ middle

Mapy

Tlač na vodeodolný papier Pretex
Mapa: Pribylinka LOB 1:10 000 E 5m ISOM 2017-2 mapoval Valter Sohler

Opis terénu

rovinatý terén, stopy budú urobené prevažne skútrom.
.
Raziaci systém Sportident - klasický režim nie Siac.
Zapožičanie SI-čipu: 3,- EUR/ deň
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 40,- EUR.

Funkcionári

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí
Tajomníčka

Valter Sohler, R1

Valér Franko, R1
Valter Sohler a Valér Franko bez určenia etapy
Andrea Sohlerová R1

Hodnotenie

Po pretekoch na zhromaždisku. okolo 18.00 za obe etapy.

Ceny

Medaila pre prvých troch v každej majstrovskej kategórií pri MSR a diplomy.

Informácie

http://www.tatry-orienteering.sk/ski.php e-mail: tatry.orienteering@gmail.com
Tel.: 00421 911 462 532
00421 905 683 618

Tipy na výlet

Račková dolina po kolibu, Podbanské, Štrbské pleso, tréning za Liptovskou
Kokavou.

Tréning

Odporúčame navštíviť verejné bežkárske trate v susednej dedine Liptovskej Kokave
za družstvom. Bezplatný vstup. http://www.lbklkokava.sk/
Možnosť na tréning je aj blízke Štrbské pleso. Za návštevu na lyžiach stoja aj
Tatranské doliny napríklad Račkova dolina po Kolibu.

Bazén/Welness Odporúčame navštíviť po behu bazén alebo aj welness v blízkom hotely PermonPoznámky:

Môžu byť urobené aj nové stopy po bežkároch ktoré nebudú v mape. V južnejšej
časti je menej snehu ako v severnej a v lesnatej časti. Maximálna výška snehu je cca

Upozornenie

50 cm. Na tratiach sú aj prechody cez potôčik. Výška vody v plytkej časti jedného
prechodu je cca 3-4 cm . Bude urobená primitívna lávka na lepší prechod cez
potôčik. Iné prechody sú cez malé mosty. Treba tu zvýšenú opatrnosť. Prechody
budú v mape vyznačené značkou . Kôli lepšej čitateľnosti mapy /stôp tratí/ je
iba jeden druh zelenej / hustníky/ a to 30 percent zelená. Dá sa ísť dobre bez
veľkej námahy na lyžiach aj voľne mimo urobených stôp.
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov. Pretekári súhlasia so spracovaním
osobných údajov za účelom pretekov a fotografovaním pre účely propagácie
športu a jeho archívu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody, ktoré zapríčinia
pretekári. Parkovanie len na miestach na to určených.
Dodržujte návštevný poriadok TANAP-u a pokyny organizátora. Organizátor
nevracia štartovné v prípade zrušenia pretekov v dôsledku zlých snehových
podmienok prípadne iných poveternostných podmienok.

Valter Sohler

Valér Franko

riaditeľ pretekov

hlavný rozhodca

