Spoločné
Majstrovstvá Maďarska a Slovenska v orientačnom behu na dlhej trati
Otvorené preteky tímov
Szögliget (Maďarsko), 9.-10.10.2021

Propozície
Na základe dohody medzi Maďarským zväzom orientačného behu a Slovenským zväzom orientačných
športov budú Majstrovstvá Maďarska a Slovenska na dlhej trati 2021 organizované spoločne.
Majstrovstvá Maďarska v tímových štafetách (nedeľa) budú otvorenými nemajstrovskými pretekmi pre
slovenské kluby.
Vyhlasovateľ:
Slovenský zväz orientačných športov
Technické zabezpečenie:

Diósgyőri Tájékozódási Futó Club
Klub orientačného behu ATU Košice

Termín:

9.-10.10.2021

Miesto pretekov:

Szögliget (Maďarsko)-vzdialenosť 33km z Plešivca alebo 21 km z Turne nad
Bodvou

Klasifikácia pretekov:

MSR dlhá trať (sobota) - otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom
behu na dlhej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Otvorené preteky tímov (nedeľa) - otvorené denné preteky 3-členných tímov
v orientačnom behu
Popis tímových pretekov
Tím sa skladá z 3 pretekárov. Pretekári tímu vybehnú spolu v rámci
hromadného štartu kategórie. Po štarte si rozdelia kontroly, ktorými prebehnú
jednotliví pretekári tímu. Niektoré (uzlové) kontroly musia absolvovať všetci
pretekári tímu. Pretekári sa na trati nečakajú. Čas tímu je čas posledného
pretekára, ktorý prebehne cieľom.

Centrum pretekov,
zhromaždisko:

Szögliget, Szalamandra-ház
GPS: 48.5393854, 20.6666257

Kategórie:

M SR dlhá trať (sobota)
M-14E, M-16E, M-18E, M-20E, M21-E (WRE), M35-E, M40-E, M45-E, M50-E,
M55-E, M60-E, M65-E, M70-E
W-14E, W-16E, W-18E, W-20E, W21-E (WRE), W35-E, W40-E, W45-E, W50-E,
W55-E, W60-E, W65-E, W70-E
Verejné preteky
Open A - orientačne náročná trať cca 7km
Open B - orientačne náročná trať cca 4km
Open C - jednoduchá trať
Otvorené preteky tímov (nedeľa)
M-14A, M-16A, M-18A, M-20A, M21-A, M105A, M125A, M145A, M165A,
M185A, M205A
W-14A, W-16A, W-18A, W-20A, W21-A, W105A, W125A, W145A, W165A,
W185A, W205A
Verejné preteky
Open A - orientačne náročná trať cca 7km
Open B - orientačne náročná trať cca 4km
Open C - jednoduchá trať

Prihlášky:

do 26.9.2021 cez prihlasovací systém IPS na stránke SZOŠ na adrese:
https://is.orienteering.sk
Vo výnimočnom prípade e-mailom na akademik.ob@tuke.sk do 26.9.2021.
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
Prihlášky po uvedenom termíne do majstrovských kategórií nie sú možné.
Prihlášky na verejné preteky sú možné v rámci voľných miest do 4.9.2021.
Na každé preteky je potrebné prihlásiť sa samostatne.
Termín menovitých prihlášok tímov je 9.10.2021 do 17:00hod.

Úhrada štartovného:

Bankovým prevodom:
názov účtu: Klub orientačného behu ATU Košice
banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979
SWIFT: GIBASKBX
Do poznámky uveďte: štartovné MSR long + názov klubu, príp.meno

Štartovné:

MSR dlhá trať
M,W 14, M,W65, M,W70
Ostatné kategórie
Verejné preteky

10.-EUR
11.-EUR
7.-EUR

Tímové preteky
Všetky kategórie
Verejné preteky (jednotlivci)

27.-EUR/tím
7.-EUR

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SPORTident Air+. Požičanie dotykového čipu
možné za 1.-EUR/deň.

Ubytovanie:

Organizátor ubytovanie nezabezpečuje.
Doporučuje sa využitie ubytovacích zariadení v okolí Agteleku na maďarskej
strane a v okolí Plešivca, Rožňavy a Moldavy nad Bodvou na slovenskej strane.

Stravovanie:

Bufet na zhromaždisku.

Doprava:

Organizátor nezabezpečuje.

Prezentácia:

Len vo výnimočnom prípade v sobotu 9.10.2021 na zhromaždisku v čase
9:30-10:30 hod

Štart 00:

MSR dlhá trať (sobota)
Preteky tímov (nedeľa)

Mapy:

ISOM 2017, mapované 2009, aktualizácia 2021
1:15 000 - M20E, M21E, W20E, W21E
1:10 000 - M14E, M16E, M18E, M35E, M40E, M45E, M50E, M55E, M60E,
M65E, W14E, W16E, W18E, W35E, W40E, W45E, W50E, W55E, Open A
1:7 500 - M70E, W60E, W65E, W70E, Open B, Open C

11:00 hod
10:00 hod

Mapy budú vytlačené na vodeodolnom papieri.
Terén:

Priestor bol použitý pre dlhú trať majstrovstiev sveta 2009.
Typický krasový terén v nadmorskej výške 300-550 m. V priestore sa nachádza
množstvo závrtov s bodovými objektami (kamene, zrázy, jamy, plošinky).
Vegetáciu tvorí hlavne vysoký bukový les, miestami s krasovou vegetáciou
a borovicovým porastom. Priebežnosť je miestami obmedzená kamenitou
podložkou, viditeľnosť je väčšinou veľmi dobrá, miestami obmedzená hustejšou
vegetáciou.
V teréne je stredná hustota chodníkov a ciest.

Vyhlásenie výsledkov:

Sobota
Nedeľa

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tratí

Informácie:

16:00 hod
14:00 hod

Sobota
Nedeľa
Sobota
Nedeľa

Makai András/Jozef Pollák R1
Kovács Gábor/Ján Kuchta R1
Kovács Zoltán/Ján Kuchta R1
Zsigmond Száva, Szűcs Botond
Less Áron

www.orienteering.sk alebo akademik.ob@tuke.sk
tel.: +421 915 872938

ProtiCovidové opatrenia:
Ochrana osobných údajov:

Iné poznámky:

Schvaľovacia doložka:
Ján Kuchta v.r.
hl. rozhodca

Preteky budú usporiadané v súlade s platnými protipandemickými maďarskými
a slovenskými nariadeniami a opatreniami.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich
osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej
listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme
Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente
Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke (SZOŠ).
Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko
a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze
spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 14. septembra 2021.
Jozef Pollák v.r.
riaditeľ pretekov

