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Veteránske majstrovstvá sveta v OB 2021 sa mali pôvodne konať v druhej polovici mája 2021 

v Japonsku ako súčasť Svetových hier veteránov spolu s ďalšími 33 športami. Po novembrovom 
rozhodnutí o presune celej akcie na rok 2022, Medzinárodná federácia OB – IOF, hľadala náhradného 
organizátora v Európe, ktorý by bol schopný zvládnuť prípravy šampionátu za 8-9 mesiacov.  

Na neľahkú úlohu sa prihlásili 2 organizátori tradičných viacdňových letných pretekov – 
Maďarsko a Švajčiarsko. Prednosť dostalo Maďarsko, ktoré v okolí mestečka Velence pripravovalo      
5-dňovú Hungaria kupu.  

Organizáciu u južných susedov chceme samozrejme využiť na účasť. Jednak z dôvodu štartu na 
pretekoch, ale aj kvôli získaniu ďalších skúseností pred organizáciou šampionátu u nás (11.-18.8.2023).  
Akcie sa plánujeme zúčastniť v podobnom štýle  ako pri našich predchádzajúcich  účastiach na WMOC, 
t. j. spoločné ubytovanie s možnosťou varenia. Prvý termín prihlášok, 3.5.2021, je pomerne neskorý. 
Kvôli zabezpečeniu ubytovania je však potrebné rýchlo vedieť, aký je záujem o účasť.  
Preto sa najneskôr  do 20.1.2021 (23:59) prihláste cez prihláškový systém na klubovej stránke. 
Do poznámky uveďte, či budete mať vlastnú dopravu, alebo by ste sa radi s niekým zviezli. Predbežne 
do 10. februára bude zrejme potrebné uhradiť zálohu za ubytovanie, následne do 15. apríla bude 
potrebné uhradiť štartovné. Podrobnosti k týmto úhradám Vám budú včas oznámené.  
Pozn 1. Vzhľadom k súčasnej situácii bude snaha o čo najneskoršie platby, v prípade ubytovania je však 
potrebné s primeranou zálohou rátať čoskoro. 
Potrebné informácie k podujatiu nájdete na  https://wmoc2021.hu/ 

Plán akcie:  

Piatok   6.august cesta, akreditácia, tréning šprint 
Sobota               7. august šprint kvalifikácia  
Nedeľa              8. august šprint finále      
Pondelok          9. august voľný deň, tréning lesná kvalifikácia 
Utorok               10. august lesná kvalifikácia  
Streda               11. august stredná trať, finále 
Štvrtok               12. august voľný deň, tréning dlhá trať   
Piatok                13. august  dlhá trať, finále, cesta domov 
 
Predpokladané  náklady: 
1. štartovné WMOC (do 3.5.2021)     140 EUR 
2. doprava+poplatky(do  1 500km, diaľničná známka, parkovné) 40-50 EUR/os 
3. ubytovanie (7 nocí, cca 20 EUR/noc)     140 EUR/os 
4. poistenie        20 EUR 
5. strava -podľa štýlu a náročnosti stravovania  
    (predpokladá sa čiastočná vlastná príprava jedla)   10-15 EUR/deň  
Pozn 2. Predpokladá sa, že klub prispeje účastníkom akcie čiastkou 30-50 EUR. O výške príspevku 
rozhodne výbor klubu na najbližšom rokovaní. 
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