SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY
3. ročník medzinárodných 5 etapových pretekov na dlhej trati , strednej trati a šprinte
v orientačnom behu

TATRY ORIENTEERING

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické
zabezpečenie

Klub orientačných športov Ružomberok

Termín

4.7. 2019 - štvrtok- E1
cup - SR
5.7. 2019 - piatok- E2
SR
6.7. 2019 - sobota- doobeda E3
SR
6.7. 2019 - sobota- poobede E4
7.7. 2019 - nedeľa- E5

- dlhá trať - Bachledová dolina INOV
- stredná trať - Podbanské INOV cup - stredná trať - Podbanské - INOV cup - šprint - Podbanské - INOV cup - SR
- dlhá trať - Podbanské - INOV cup - SR

Klasifikácia

4.7.2019 a 7.7.2019 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhých
tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť.
5.7.2019 a 6.7.2019 - otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných
tratiach
6.7. 2019 - otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach
s určeným poradím kontrolných stanovíšť. Všetky etapy sú zaradené do
INOV CUP slovenského rebríčka.

Centrum

Podbanské - Slovenská republika
GPS 49.142862° 19.903352°

Kategórie
M-12A; M-14A; M-16A; M-18A; M-20A; M21-E; M21-B, M21-D, M35A; M40-A; M45-A; M50-A; M55-A; M60-A, M65-A, M70-A
W-12A; W-14A; W-16A; W-18A; W-20A; W21-E; W21-B, W35-A;
W40-A; W45-A; W50-A; W55-A; W60-A, W65-A
Verejné kategórie:
N – náborová, - pre začiatočníkov - ľubovoľný vek a pohlavie cca 2 km.
Open S- otvorená kategória krátka, orientačne náročná, nesúťažná /bez cien/
Open L- otvorená kategória dlhá, orientačne náročná, nesúťažná /bez cien/

K3 - kondičná cca 3 km - náročnejšia trať pre pretekárov ľubovoľného veku
a pohlavia, súťažná.
M,W10R – jednoduchá trať pre rodičov s deťmi
M,W10 - jednoduchá trať pre deti do 10 rokov bez doprovodu
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou
v prípade, že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári.
Parkovanie- prezentácia, tréning
Autokemping Račková dolina -reštaurácia
GPS 49.130725° 19.792703°
Parkovanie E1
Verejné parkovanie v obmedzenom množstve podľa návštevnosti
lokality v ten deň. V rannom čase by nemal byť problém zaparkovať.
Pre ľudí čo sa zúčastnia prezentácie môžu si vyzdvihnúť parkovací
lístok a parkovanie majú bezplatné. Pre ľudí čo sa nezúčastnia
prezentácie budú musieť platiť parkované ako bežní návštevníci v cene
osobné auto 3€. GPS 49.270358° 20.308280°
Parkovanie E2-E5
Verejné parkovanie bez poplatku. Miesto odchodu autobusu na etapu
číslo 2 a 3. GPS 49.142862° 19.903352°

Prezentácia :

3 . 7. 2017 (streda) v čase od 11:00 – 18:00 autokemping Račková dolinareštaurácia
Prezentuje sa len celý klub spoločne!

Zmeny:

Za každú zmenu emailom ako aj na mieste bude účtovaný poplatok 2€.
Zmeny v čase prezentácie, prípadne v deň pretekov na nasledujúcu etapu.

Tréning:

Tréning nie je organizované podujatie organizátorom, ale individuálny
program jednotlivcov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za správanie
pretekárov na tréningoch. Kontrolné body sú označené stužkou s kódom
kontroly. Chodníky a cesty môžu byť menej výrazné počas leta na
otvorených častiach mapy treba s tým rátať

Tričko pretekov:
Pri prezentácií dostanú kluby objednané tričká podľa objednávky. Možnosť
zakúpenia si tričiek aj na mieste pri prezentácií v obmedzenom množstve.
Tombola:
Môžete si zakúpiť tombolový lístok za cenu 2 €, výťažok tomboly slúži ako zbierka.
Predaj tomboly bude v reštaurácií v kempe Račková doline a pri každej etape v cieli
pretekov. Žrebovanie tomboly pri vyhlásení výsledkov. Krásne ceny v tombole.

Lanovka na štart E1:
Pri prezentácií možnosť zakúpiť si lístok na lanovku E1 za cenu 10 €. Za
cenu 10€ dostane pretekár dva spiatočné lístky. Jeden na štart na preteky a
druhý napríklad na výlet či prehliadku chodníka v korunách stromov.
Platnosť lístkov je do konca roka, čiže nemusí ho minúť v deň pretekov.
Bežná cena lístka je 11€ čiže pretekár má výhodnejšiu cenu a jeden lístok
zdarma. Pri zakúpení lístka pre kategóriu MW 10R bude navyše lístok
zdarma pre doprovod. Pre ľudí čo nechcú ísť lanovkou to peši trvá na štart
cca 45 min., prevýšenie 240 m. Treba rátať ešte s 30 min navyše na oddych
a rozcvičenie pred štartom.

Stravovanie -kemp Račková dolina
Stravovanie pre ubytovaných v kempe a pri tréningu alebo aj pre pre
všetkých ktorý majú záujem. Na Podbanskom býva cez víkend veľa turistov.
Objednávajte si jedlo podľa ponuky dopredu e-mailom na
fakturacia@pribylina.sk

03.07.2019 : Zemiaková polievka
Pečené kuracie stehná, Ryža
04.07.2019: Hrachová polievka
Srbský bravčový plátok , Pečené zemiaky v šupke
05.07.2019 : Krupicová polievka s vajcom
Námornícke hovädzie mäso, Tarhoňa
06.07.2019 : Brokolicová polievka
Hamburské stehno , Knedľa
07.07.2019 :Paradajková polievka
Kuracie soté, Ryža
Cena obedového menu je 4 € .

Stravovanie-E1
V cieli prvej etapy - SKI Deny bude bufet, možnosť objednať dopredu
napríklad guláš za cenu 4,5 €, párky 2,80 €, klobása pečená 3,5 € cena je so
všetkým chleba a príloha. Pošlite e-mail s menom + klub a jedlom ktoré si
objednávate na email: penziondeny@gmail.com a kópia
ordertatry@gmail.com . Ostatné jedlo možnosť výberu na mieste. Bufet má
kryté priestory pre cca 100 ľudí a jedlo sa dá zjesť v suchu aj za dažďa.

Na štarte E1 sú tiež stravovacie možnosti ale za komerčné ceny. Odporúčame
bufet v cieli za výhodnejšie ceny. Ďalšie možnosti stravovanie, hotely a
reštaurácie, bufety v okolí najmä v Ždiari. Hotel pri začiatku lanovky je v
rekonštrukcií.
Stravovanie-E2-E5
V centre pretekov na Podbanskom je koliba, Sviští brloh - malé potraviny a
bufet v cely E4, E5. Možnosť zakúpenie jedla je aj pri Kokavskom moste na
polceste medzi Podbanským a E2 a E3 miestom.
Pretekári si môžu zakúpiť lístky na jedlo pri prezentácií na stravu pri
Kolibe Permoník (priamo pri amfiteátri) pri 4 a 5 etape: Pri predpredaji
bude výhodnejšia cena ako na mieste. Lístky na jedlo budú na predaj pri
prezentácií.
SOBOTA 6.7.2019
Bravčovo-hovädzí guláš s pečivom + GRÁTIS 1 nápoj 0,3 l (na výber pivo nealko alebo
kofola)
Výhodná cena menu pri kúpe vopred: 4,50 €
NEDEĽA 7.7.2019
Pečená klobása v bagete so zeleninou + GRÁTIS 1 nápoj 0,3 l (na výber pivo nealko alebo
kofola)
Výhodná cena menu pri kúpe vopred: 4,50 €

Cena na mieste bude pravdepodobne (cca) 5-6 € za jedlo + navyše doplatok za nápoj
podľa cenníka.
Ubytovanie v telocvični:
Ubytovanie nebude v telocvični. ale v chate pri cely E2 a E3. Ak má niekto
záujem ešte o ubytovanie v cieli E2 a E3 na zemi vo vlastných spacákoch
kontaktujte nás emailom. na tatry.orienteering@gmail.com. Ubytovanie je
platné až po našom odsúhlasení.
Obchody:

Potraviny v dedine Pribylina /v centre dediny/. Na podbanskom Sviští Brloch
mini potraviny. Pri parkovisku pred Skanzenom sú stánky možnosť
zakúpenia od suvenírov až po syrové výrobky. Bude predaj aj športového
orienťáckeho vybavenia priamo na zhromaždisku. Bude predaj aj kníh a máp
zo slovenskej prírody od sponzora pretekov.

Doprava:

Organizátor dopravu zabezpečuje autobusmi E1 pre objednaných ľudí z
kempu v Račkovej doline odchod autobusu je o 8:00. Pre všetkých
pretekárov bude autobus na E2, E3 z Podbanského bude chodiť kyvadlovo
začne o 9:00 Miesto nastupovania je parkovisko Podbanské a vystupovanie.
Bufet Hrdovo v rekonštrukcií. Pozrite si mapky. Pridali sme možnosť
odviesť sa z kempu Račkovej doline pred reštauráciou autobus zastane o
8.30 za 1€ na zhromaždisko na štart E2 a štart E3 a späť keď sa bude
autobus vracať tiež za poplatok 1€.

Mapy oblastí:

Informácie k jednotlivým etapám
Etapa 1
Zhromaždisko: GPS 49.271420° 20.310053°
Vzdialenosti:
Parkovisko – zhromaždisko II /v Bachledovej doline/:
Zhromaždisko II- centrum / Bachledova dolina II /
Zhromaždisko -cieľ

Centrum- štart

200m
0 km
0 km

10 min. lanovkou /45 minút chôdzou/

•Vyčítanie čipov, popisy kontrol a prezentácia je na zhromaždisku -cieli E1
•Na zhromaždisku sú záchody, v blízkosti štartu možno využiť verejné WC.
Možnosť postaviť si klubový stan v cieli pretekov /na zjazdovke/ a nechať si veci v stane
počas behu.
•Cesta na mapový štart vede cez turisticky exponovaná miesta – dávajte prosím pozor
•Väčšina tratí má na trati min. 1 občerstvovaniu stanicu – je vyznačená na mape a v popisoch
•Informácie k nákupu lístku na lanovku – Pozri Lanovka na štart
•Stravovanie- Pozri stravovanie v E1

Pozor – uprostred terénu je bobová dráha – zákaz prebiehania (nielen je to zakázané, ale aj
veľmi NEBEZPEČNÉ). V mape je vyznačené nasledovným spôsobom.

Etapa 2
Zhromaždisko: 49.122454° 19.860397°
Vzdialenosti:
Parkovisko (BUS, auto) – centrum /Podbanské/:
Parkovisko – zhromaždisko E2:
Zhromaždisko E2 – štart:
Zhromaždisko E2 – cieľ:

0 km
cca 5 km
400 m
0 km

•Vyčítanie čipov, popisy kontrol a prezentácia je na zhromaždisku E2
•Možnosť postaviť si klubový stan v cieli pretekov a nechať si veci v stane počas behu. WC je
pri ceste na štart (nieje možné ho zaviesť na zhromaždisko) a na
Podbanskom sú tiež WC.
•Dávajte pozor pri ceste na štart – idete po okraji rušnej cesty
•Najmladšie a najstaršie kategórie prebiehajú cez lávku cez potok – dávajte pozor pri
prekonávaní.
V cieli etapy 2 a 3 bude voda len po dobehu pre pretekárov, nieje tam prameň a je tam zlý
prístup autom. Odporúčame si zobrať zásoby pitia prípadne aj občerstvenie a
nechať si tu /nedá sa tam zriadiť bufet je tam zlý prístup autom/. Pitie sa dá
kúpiť napríklad na Podbanskom neďaleko parkoviska v Svišťom Brlolohu mini potravinách.

Etapa 3

Zhromaždisko: GPS 49.122454° 19.860397°
Vzdialenosti:
Parkovisko (BUS, auto) – centrum /Podbanské/:
Parkovisko – zhromaždisko E
Zhromaždisko E3 – štart:
Zhromaždisko E3 – cieľ:

0 km
cca 5 km
100 m
0 km

•Vyčítanie čipov, popisy kontrol a prezentácia je na zhromaždisku E3
•Možnosť postaviť si klubový stan v cieli pretekov a nechať si veci v stane počas behu.
•WC je u hlavnej cesty cca 200 m od zhromaždiska. V priestoru vzniká niekoľko nových
rúbanísk – tie najčerstvejšie nemusia byť zakreslené v mape.
V cieli etapy 2 a 3 bude voda len po dobehu pre pretekárov, nieje tam prameň a je tam zlý
prístup autom. Odporúčame si zobrať zásoby pitia prípadne aj občerstvenie a
nechať si tu /nedá sa tam zriadiť bufet je tam zlý prístup autom/. Pitie sa dá
kúpiť napríklad na Podbanskom neďaleko parkoviska v Svišťom Brlolohu mini potravinách.
Etapa 4
Zhromaždisko: GPS 49.144623° 19.903368°
Vzdialenosti:
Parkovisko – centrum /Podbanské/:
Zhromaždisko E4 – štart:

0 km
300 m

Zhromaždisko E4 – cieľ:

0 km

•Vyčítanie čipov, popisy kontrol a prezentácia je na zhromaždisku E4
•Možnosť postaviť si klubový stan v cieli pretekov a nechať si veci v stane počas behu.
•Beží sa podľa ISSOM 2007 – prekonávanie všetkých zakázaných
plôch znamená
diskvalifikáciu (najmä privátov) – v terénu bude strážené a budú tu
rozhodcovia.
Etapa 5

Zhromaždisko: GPS 49.144623° 19.903368°
Vzdialenosti:
Parkovisko– centrum /Podbanské/:

300 m

Zhromaždisko E5 – štart:

500 m

Zhromaždisko E5 – cieľ:

0 km

•Možnosť postaviť si klubový stan v cieli pretekov a nechať si veci v stane počas behu.
•Vyčítanie čipov, popisy kontrol a prezentácia je na zhromaždisku E5
•Väčšina tratí má na trati min. 1 občerstvovaciu stanicu – je vyznačená na mape a v popisoch

• Pozor pri prebiehaní horského potoka pri niektorých kategóriách pri E5.

Štart 000

ETAPA 1
ETAPA 2, 3 a 5
ETAPA 4

Mapy

Vodeodolný papier na všetkých mapách Pretex. Mapníky nebudú na
štarte.
Etapa číslo 1
Etapa číslo 2
Etapa číslo 3
Etapa číslo 4
Etapa číslo 5

1:10 000
1:7500
1:7500
1:5000
1:10 000

Tréningová mapa:
Mapa číslo 1: 1:7500
Časový limit: stredná trať: 90 min
dlhá trať: 180 min
šprint: 60 min
Ukážky máp:

Etapa číslo 1:

Etapa číslo 2:

Etapa číslo 3:

10:00 ZMENA !!
10:00
15:00

E 5m, ISOM 2017, A4
E 5m, ISOM 2017, A4
E 5 m, ISOM 2017, A4
E 5 m, ISSOM 2007, A4
E 5m, ISOM 2017 , A3

E 5m, ISOM 2017 A5

Etapa číslo 4:

Etapa číslo 5

Ukážka fotografií z terénu:
http://www.tatry-orienteering.sk/fotografie-tatry-orienteering.html
Viac fotografií je na Facebooku:
https://www.facebook.com/tatryorienteering
Obmedzenie pohybu v priestore pretekov:
Nevstupujete na súkromné pozemky a do blízkosti chát. Zakázaný priestor
okrem preteku je všade mimo turistických chodníkov. Porušenie tohto
zákazu budeme trestať diskvalifikáciou. Parkujte len na miestach na to
vyznačených.
Opisy kontrol:
Opisy kontrol budú k dispozícií pri prezentácií na všetkých 5 etáp súčasne. Pred prvou
etapou si môžete zobrať popisy všetkých etáp. Opisy sú tiež na webe www.tatryorienteering.sk/preteky.html a môžete si ich siahnuť a vytlačiť.

Štartovné číslo: Pretekár má povinnosť počas pretekov mať štartovné číslo umiestnené na
viditeľnom mieste.

Opis terénu

V závislosti od etapy - od mierne kopcovitého, kopcovitý až po takmer
úplnú rovinu. Stredná hustota ciest a chodníkov. Les s rôznou priebežnosťou.
s veľkým množstvom detailov /kôpky, malé priehlbne, svetlinky../. Časť tratí
je po horských lúkach a polootvorenom alebo otvorenom priestore.
Chodníky a cesty v lete môžu byť menej výrazné. Vývraty ich počet môže
byť iný. Zmeny v teréne môžu byť, v mapách sa ťaží na niektorých
miestach.

Raziaci systém Sportident
Zapožičanie SI-čipu: 10,- EUR/ 4 etapy/osoba.
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 40,- EUR.
Pozor pri razení kontrol, niektoré kontroly budú uzamknuté lankom!

Funkcionári

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí
Tajomníčka

Valter Sohler,
Jan Picek, R1
Valter Sohler a Ján Picek bez určení etáp.
Andrea Sohlerová

Hodnotenie

Súčtom časov za všetky etapy. O absolútnom víťazovi z pretekárov, ktorí
absolvujú všetky etapy, rozhoduje kratší čas.

Koncert

V soboru 6.7. bude koncert kapely Plostín Punk v amfiteátri pri kolibe od
17:00 všetci ste pozvaní. Koncert bude iba za dobrého počasia.

Ceny

Vecné ceny od sponzorov podujatia a od organizátora. Medaila pre prvých
troch v každej kategórií a iné. Hlavná cena - pobyt v Grand hoteli Permon
**** pre víťaza elity. Rozličné ceny pekné knihy a mapy zo slovenskej
prírody, poukazy na lanovku a chodník v korunách stromov, a iné ceny.

Občerstvenie počas trati a po: V etape číslo 1 a 5 na trati pre niektoré kategórie. Po dobehu
voda v cieli pre všetkých pri každej etape.
WC:

V areály kempu sú dve hlavné budovy so sprchami a WC v severnej a južnej
časti kempu a je tam aj väčšie množstvo samostatne stojacich WC. WC na
jednotlivých etapách - pozri si mapky oblastí.

Umývanie:

V areáli kempu sú sprchy, solárna sprcha a umývadla pri chate Jakubiná.
Alternatíva Hotel Permon bazény /sprchy/, núdzové v potoku.

Informácie

www.tatry-orienteering.sk e-mail: tatry.orienteering@gmail.com

Tel.: 00421 911 462 532
00421 905 683 618 (slovenský a anglický jazyk) po 14.00

Tipy na výlet

Pri etape číslo jedna odporúčame návštevu Belianskej jaskyne, Pieninského
národného parku a splav na pltiach. Priamo pri štarte etapy číslo jedna je
veľmi obľúbený chodník v korunách stromov. Odporúčame aj návštevu
neďalekej Litmanovej - pútnického miesta na hore Zvir , kde sa zjavovala
Panna Mária. Priamo pri centre pretekov na Podbanskom odporúčame
navštíviť wellness alebo len bazén v hoteli Permon. Ide o najväčší wellness
hotel na Slovensku. Ďalšie zaujímavé miesta budú pridané na webstránke
pretekov ako tipy na výlet.
http://www.tatry-orienteering.sk/tipy-na-vylet-tatry-orienteering.pdf

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných
vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019.

Upozornenie

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. Dodržuje návštevný poriadok
TANAPU. Parkovanie len na miestach na to určených.
Pri prvej etape križujú niektoré trate bobová dráha, pozor pri
prebiehaní dráhy, alebo použite chodník vyznačený v mape.
Zmena programu vyhradená. Ospravedlňujeme sa za zmenu času štartu
prvej etapy, ale kôli vysokej návštevnosti turistami sme museli posunúť
štart prvej etapy. V prípade zrušenia etapy z dôvodov zlého počasia
/veľká búrka - blesky/, živelnej pohromy, alebo iných okolností sa
štartovné nevracia.

Požiadavky na neskorší štart posielajte na email: mail@stepanpicek.cz
Sledujte zmeny aj po vydaní propozícií /aktualizované propozície/, na stránku pretekov,
Facebook pretekov !!

Valter Sohler
riaditeľ pretekov

Jan Picek
hlavný rozhodca

