WMOC 2023 tréningové preteky
9.-13.8.2020
Košice, Plešivecká planina

Rozpis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizátor:
Termín:
Klasifikácia pretekov:
Program:

Kategórie, trate:

Prihlášky:

Poplatky:

Štartovné:

Storno poplatky,
zmeny:

Raziaci systém:

Ubytovanie:
Stravovanie:
Doprava:
Prezentácia:

Caterpillar: Confidential Green

Klub orientačného behu ATU Košice
9.-13.8.2020
otvorené tréningové preteky jednotlivcov v orientačnom behu
9.8. (nedeľa)
šprint, Košice
10.8. (pondelok)
stredná trať, Lemešany
12.8. (streda)
dlhá trať, Plešivecká planina
13.8. (štvrtok)
dlhá trať, Plešivecká planina
šprint
middle
long
t1 technicky náročná
cca 3km
cca 5km
cca 8km
t2 technicky náročná
cca 2,5km
cca 4,0km
cca 6km
t3 technicky náročná
cca 2,5km
cca 3,0km
cca 4,5km
t4 technicky náročná
cca 2km
cca 2,5km
cca 3,5km
t5 stredne technicky náročná cca 2,5km
cca 3,0km
cca 4km
t6 stredne technicky náročná cca 1,5km
cca 2,0km
cca 3km
t7 technicky nenáročná
cca 2,0km
cca 2,0km
cca 2,5km
- prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému
https://is.orienteering.sk/competitions
- výnimočne e-mailom na adresu: info@wmoc2020.sk
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
Prihlásiť sa je možné aj na jednotlivé preteky.
Termín prihlášok: pozri prehľad výšky štartovného
Prihlášky po 28.7.2020 sú možné len na adrese info@wmoc2020.sk
Štartovné je možné uhradiť na mieste pretekov alebo do 31.7.2020 na účet:
názov účtu: Klub orientačného behu ATU Košice
banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979
SWIFT: GIBASKBX
Do poznámky uveďte: entry fee + názov klubu, príp. meno pretekára
Kategórie
do 28.7.2020
po 28.7.2020
t1-t7 (všetky preteky)
24.-EUR
36.-EUR
t1-t7 (jednotlivé preteky) 6.-EUR
9.-EUR
Odhlášky
do 28.7.2020 vrátenie 100 % štartovného (-bankové poplatky)
po 28.7.2020 vrátenie 50 % štartovného (-bankové poplatky)
Zmeny
do 28.7.2020 zdarma
po 28.7.2020 za poplatok 3 EUR/zmena
Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu
do prihlášky. Požičanie čipu je možné za 1.-EUR /preteky. V prípade nevrátenia
čipu bude organizátor vymáhať úhradu 30.-EUR.
Organizátor ubytovanie nezabezpečuje.
Počas akcie nebude v mieste pretekov v prevádzke žiadne stravovacie
zariadenie.
Organizátor dopravu nezabezpečuje.
v mieste všetkých pretekov v čase 9:00-13:00 hod.
V prípade, že máte vykonanú úhradu štartovného, nie je potrebné dostaviť sa
na prezentáciu.

Štart 00:

Mapy:

Terén:

Vzdialenosti z Košíc:

Funkcionári
pretekov:
Informácie:

všetky dni
9:30 hod.
Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase od 9.30 do
13.30 hod, pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi
pretekármi z jednej kategórie 1 minútu pri šprinte a 2 minúty pri lesných
pretekoch. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny štartového rozhodcu.
šprint ISSOM 2007, 1:4 000, e=2m, stav 2017
stredná trať ISOM 2017, 1:10 000 e=5m, stav 2019
dlhá trať ISOM 2017, 1:10 000 e=5m, stav 2016-2019
Mapy budú vytlačené na vodovzdornom papieri.
Šprint
Sídlisková zástavba s parkami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú
prevažne asfaltové.
Stredná trať
Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, v časti s výskytom detailov
pochádzajúcich z terénnych zosuvov a erózie. V časti terénu sa nachádza väčšie
množstvo bažín. Prevažuje listnatý les, priebežnosť a viditeľnosť je veľmi dobrá,
v teréne je stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.
Dlhá trať
Krasový terén so závrtmi. Na svahoch závrtov sa často nachádzajú kamenné
polia a skalnaté zrázy.
Vegetáciu tvorí väčšinou listnatý les s občasným výskytom ihličnatých stromov.
Priebežnosť a viditeľnosť je prevažne veľmi dobrá, pohyb je občas obmedzený
kamenitou podložkou.
V teréne sa vyskytuje stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.
Šprint (9.8.)
Košice
0km
Stredná trať (10.8.)
Lemešany
20km
Dlhá trať (12.-13.8.)
Plešivec
85km
riaditeľ
Jozef Pollák
hlavný rozhodca
Ján Kuchta
stavba tratí
Michal Krajčík, Jozef Pollák
info@wmoc2020.sk

+421 915 872 938
Poznámky:
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Preteky sa uskutočnia za aktuálne platných, štátom určených opatrení
súvisiacich s Covid-19.
Ochrana osobných údajov:
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).

Ján Kuchta
hlavný rozhodca

Caterpillar: Confidential Green

Jozef Pollák
riaditeľ pretekov

