Podujatie spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

POHÁR SLOVENSKÉHO KRASU 2021
58. Pohár rektora TU Košice
31.7.-2.8.2021
Silická planina-Soroška, Hrhov

Propozície
Preteky budú usporiadané v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Sledujte aktuálnu
vyhlášku a „Pokyny“ vydané pred pretekmi.

Organizátori:

Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská asociácia univerzitného športu
Klub orientačného behu ATU Košice

Termín:

31.7.-2.8.2021

Centrum pretekov:

Krásnohorská Dlhá Lúka, Penzión Jozefína

http://www.penzionjozefina.sk
GPS

48°37´20,20“
20°34´33,50“

Klasifikácia
pretekov:

4 – etapové otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu v 3 dňoch
31.7. (sobota) E1 - stredná trať, Silická planina-Soroška
1.8. (nedeľa) E2 - stredná trať, Silická planina-Soroška
E3 - šprint, Hrhov
2.8. (pondelok) E4 - skrátená trať, (cca 70% dlhej trate), Silická planina-Soroška

Kategórie:

M, W-10
M, W 45-A,B
M, W-10R /s doprovodom/
M, W 50-A
M, W-12A
M, W 55-A
M, W-14A
M, W 60-A
M, W-16A
M, W 65-A
M, W-18A
M, W 70-A
M, W-20A
M, W 75-A
M, W 21-E,A,B
M 80-A
M, W 35-A
Open L - mapovo náročnejšia cca 3,5 km dlhá trať
M, W 40-A
Open S - mapovo náročnejšia cca 2,5 km dlhá trať
N - mapovo nenáročná trať pre začiatočníkov

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nízkeho počtu
prihlásených pretekárov.
Prihlášky:

- prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému
https://is.orienteering.sk/competitions
- výnimočne e-mailom na adresu: akademik.ob@tuke.sk
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
Termín prihlášok: pozri prehľad výšky štartovného
Prihlášky po 12.7.2019 sú možné len na adrese akademik.ob@tuke.sk

Poplatky:

Poplatky (štartovné+parkovné) je potrebné uhradiť k príslušnému termínu
prihlášok 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 karst + názov klubu, príp. meno pretekára
Z dôvodu minimalizácie kontaktov žiadame prihlásených o úhradu poplatkov
bankovým prevodom.

Štartovné:

Storno poplatky,
zmeny:

Kategórie
do 30.6.2021
M,W-10, -10R, N
20.-EUR
M,W-12,-14
24.-EUR
M,W-16,-18,65-,70-,75-,80Open L, Open S
28.-EUR
ostatné
36.-EUR

do 15.7.2021
24.-EUR
28.-EUR

po 15.7.2021
28.-EUR
32.-EUR

32.-EUR
45.-EUR

36.-EUR
55.-EUR

Odhlášky
do 30.6. 2021 vrátenie 100 % štartovného (-bankové poplatky)
do 15.7.2021 vrátenie 75 % štartovného (-bankové poplatky)
po 15.7.2021 vrátenie 50 % štartovného (-bankové poplatky)
Zmeny
do 15.7.2021 zdarma
do 25.7.2021 za poplatok 3 EUR/zmena
Po termíne 25.7.2021 zmeny nie sú možné.

Raziaci systém:

Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu
do prihlášky. Požičanie čipu je možné za 1.-EUR /etapa. V prípade nevrátenia
čipu bude organizátor vymáhať úhradu 30.-EUR.

Ubytovanie:

Organizátor ubytovanie nezabezpečuje. Doporučujeme rezerváciu ubytovania
v centre pretekov v Krásnohorskej Dlhej Lúke:
kemp
penzión Jozefína

4 EUR/os/noc, kontakt: penzionjozefina@gmail.com
12 EUR/os/noc http://www.penzionjozefina.sk

Ďalšie doporučené možnosti pre rezerváciu ubytovania budú zverejnené na web
stránke podujatia https://karst2021.obkosice.sk/
Stravovanie:

Stravovacie zariadenia v okolí, bufet na zhromaždisku.

Doprava:

Organizátor dopravu nezabezpečuje.

Parkovné:

4.-EUR/auto/4 etapy
6.- EUR/mikrobus/4 etapy
10.-EUR/autobus/4 etapy

Prezentácia:

v centre pretekov
30. júla 2021
na zhromaždisku 1.etapy
31. júla 2021
Možná je len prezentácia celých klubov.

Štart 00:

E1
E2, E4
E3

Mapy:

E1, E2, E4 ISOM 2017, 1:10 000, e=5m, stav jar 2021
E3 ISSprOM 2019, 1:4 000, e=2,5m, stav jar 2021

Terén:

Terén etapy 1, 2, 4 je podobný terénu finále dlhej trate Veteránskych MS 2023

10:00-20:00
9:00-11:00

11:00
9:30
16:00

E1, E2, E4
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 dobrá, v menšej časti terénu sa nachádza
hustejší porast. Pohyb je miestami obmedzený kamenitou podložkou a konármi
po ťažbe dreva.
V teréne sa vyskytuje stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.
E3
Centrum obce Hrhov s priľahlými uličkami a lúkou nad obcou.
Tréning:

30.júla

11:00-18:00

Vzdialenosti:

centrum - E1, E2, E4
centrum - E3

Ceny:

Víťazi jednotlivých etáp budú odmenení drobnými upomienkovými cenami.
Za celkové výsledky budú pretekári na 1.-3. mieste odmenení vecnými cenami.

Funkcionári
pretekov:

riaditeľ
hlavný rozhodca
stavba tratí

Informácie:

http://karst2021.obkosice.sk/
akademik.ob@tuke.sk
+421 915 872 938

Poznámky:

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

8 km
18 km

Jozef Pollák
Ján Kuchta
E1 Martin Šmelík
E2 Michal Krajčík
E3 Tomáš Mušinský
E4 Martin Roháč

Preteky sa uskutočnia na území národného parku Slovenský kras.

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).

Schvaľovacia doložka: Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 29.5.2021.

Ján Kuchta
hlavný rozhodca

Jozef Pollák
riaditeľ pretekov

Tešíme sa na Vašu účasť!

