SŁOWACKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ, Junácka 6, 832 80 Bratysława

OFERTA
Trzecia edycja międzynarodowych 5-etapowych zawodów w biegu na orientację:
bieg długodystansowy, bieg średniodystansowy, sprint

TATRY ORIENTEERING

Organizator

Słowacki Związek Orientacji Sportowej

Zabezpieczenie Klub orientacji sportowej Ružomberok
techniczne
Termin

4.7. 2019 - czwartek- E1
- długi dystans - Bachledová dolina /Belianske
Tatry (Tatry Bielskie)/
5.7. 2019 - piątek- E2
- średni dystans - Podbanské
6.7. 2019 - sobota- przed południem E3 - średni dystans - Podbanské - INOV
cup - SR
6.7. 2019 - sobota- po południu E4 - sprint - Podbanské - INOV cup - SR
7.7. 2019 - niedziela- E5
- długi dystans - Podbanské - INOV cup - SR

Klasyfikacja

04.07.2019 i 07.07.2019 – dzienne otwarte biegi indywidualne na długim dystansie
z określoną kolejnością punktów kontrolnych.
05.07.2019 i 06.07.2019 – dzienne otwarte biegi indywidualne na średnim
dystansie
06.07. 2019 - dzienne otwarte biegi indywidualne na średnim dystansie z określoną
kolejnością punktów kontrolnych. Etapy rozgrywane od 06.07 do 07.07. 2019 r.
są zaklasyfikowane do słowackiego rankingu INOV CUP.

Centrum zawodów
Podbanské - Słowacja
GPS 49.142862° 19.903352°
Kategorie
M-12A; M-14A; M-16A; M-18A; M-20A; M21-E; M21-B, M21-D, M35-A;
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
Kategorie otwarte:
N – popularyzacyjna, - dla początkujących – niezależnie od wieku i płci, długość
2 km.
Open S- otwarta kategoria krótkodystansowa, zaawansowana technicznie,
pozakonkursowa /bez nagród/
Open L- otwarta kategoria długodystansowa, zaawansowana technicznie,
pozakonkursowa /bez nagród/
K3 - kondycyjna, długość 3 km – trasa dla zaawansowanych biegaczy, niezależnie
od wieku i płci, konkursowa.

M,W10R – łatwa trasa dla rodziców z dziećmi
M,W10 – łatwa trasa dla dzieci do lat 10 (bez udziału opiekuna)
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub połączenia kategorii
w przypadku, gdy do danej kategorii zgłosi się mniej, niż 3 zawodników.

Zgłoszenia
Zgłoszenia online na stronie: orienteeringonline.net
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4081
W szczególnych przypadkach poprzez e-mail: tatry.orienteering@gmail.com.
Opłaty za udział
Udział we wszystkich 5 etapach – według kategorii i terminu zgłoszeń dla danej kategorii. Cena
obejmuje transport do miejsc, w których odbędą się etapy 2 i 3.
Kategoria
M/W-10,
M/W-10R
N
OPEN-S
OPEN-L
M/W-12
M/W-14
M/W-16
K3
M/W 60M/W 65M 70Pozostałe kategorie

do 30.04.2019

do 31.05.2019

do 21.06.2019

25 EUR

30 EUR

35 EUR

40 EUR
40 EUR
35 EUR

45 EUR
45 EUR
40 EUR

50 EUR
50 EUR
45 EUR

45 EUR
45 EUR
45 EUR

50 EUR
50 EUR
50 EUR

55 EUR
55 EUR
55 EUR

50 EUR

60 EUR

65 EUR

Udział w wybranych etapach zawodów - opłata za poszczególne etapy, według kategorii i terminu
zgłoszenia:
Kategoria
M/W-10
M/W-10R
N
M/W-12
M/W-14
M/W-16
M/W 60M/W 65M 70K3
OPEN-S
OPEN-L
Pozostałe kategorie

do 30.04.2019

do 31.05.2019

do 21.06.2019

8,-EUR

9,- EUR

10,-EUR

10,-EUR

11, -EUR

12,-EUR

14,-EUR

15, -EUR

16,-EUR

16,-EUR

17, -EUR

18,-EUR

Po 21.06.2019 r. – ograniczona liczba nowych zgłoszeń + dopłata 100 %.
W przypadku rezygnacji lub modyfikacji zgłoszenia udziału, wpisowe nie podlega zwrotowi.
W przypadku niemożności udziału w zawodach, np. z powodu choroby, zachęcamy do
przerejestrowania zawodnika. W przypadku udziału zawodnika tylko na jednym etapie zawodów lub
zawodnika niezarejestrowanego, opłata wynosi wpisowe + 10 €

Możliwość bezpłatnego udziału w zawodach
Oferujemy możliwość bezpłatnego udziału w zawodach dla kilku wolontariuszy (zarówno
zawodników, jak i osób nie startujących), zapewniamy nocleg i wyżywienie. Wolontariat polega
na wykonywaniu zadań, typu: fotograf, sanitariusz, pomocnik w punkcie startowym. Chęć udziału
należy zgłosić do 31.05.2019 r. na adres tatry.orienteering@gmail.com, liczba miejsc ograniczona.
Trening

W trakcie zawodów istnieje możliwość odbycia indywidualnego treningu
niezorganizowanego. Chęć udziału w treningu należy zgłosić w systemie rejestracji
zawodników. Dla zawodników, którzy zgłoszą się na trening po 30. 04. 2019 r.,
koszt mapy treningowej wyniesie 2 EUR. Brak wpłaty za mapę do dnia zamknięcia
rejestracji (21.06.2019 r.), skutkuje usunięciem zgłoszenia na trening.
do 30.04. 2019

mapa do treningu

0,-EUR

po 30.04. 2019
2,-EUR

Koszulka Tatry orienteering – klasyczna basic
Zamów koszulkę z logo zawodów – materiał bawełna, cena 10 € /dostępne rozmiary: S, M, L, XL.
XXL/. Zamówienie można zrealizować na stronie orienteeringonline.net
do 31.05.2019 (ostateczny termin przyjmowania zamówień i płatności za koszulki).

Koszulka

Tatry orienteering premium + imię/nazwisko + nazwa klubu na koszulce

Możliwość zamówienia koszulki wykonanej z tkaniny sportowej z logo zawodów i opcjonalnie
imieniem/nazwiskiem właściciela i nazwy klubu. Cena koszulki wynosi 35 € /dostępne rozmiary: XS,
S, M, L, XL , dziecięce: 134,140,146,152,158/. Zamówienia na stronie orienteeringonline.net.
ATRAKCYJNA OFERTA dla rodzin: przy zamówieniu 4 koszulek, piąta gratis. Zamówienie
będzie zrealizowane po dokonaniu płatności. W przypadku braku płatności do dnia 31.05. 2019 r.,
zamówienie zostanie anulowane.

UWAGA ZNIŻKA: zawodnicy, którzy zapłacą wpisowe do końca 2018 roku, mogą
zamówić koszulkę premium w cenie 24€.

Loteria charytatywna
Zapraszamy do zakupu kuponu na loterię w cenie 5 €. Dochód przeznaczony jest na cele
charytatywne.
Podczas rejestracji udziału w zawodach możesz dokonać wpłaty na rzecz Tatrzańskiego Parku
Narodowego /TANAP/. Każde wpłacone 5 € to szansa na wygraną w postaci pobytu w pensjonacie
DENY w Dolinie Bachledovej, np. wpłata 10 EUR to dwa kupony w loterii. Wpłaty mogą być
dokonywane przelewem bankowym również przed lub w trakcie zawodów na numer konta: IBAN
SK44 1100 0000 0026 1095 0264, SWIFT: TATR SK BX Dochód z loterii zostanie przekazany
po zawodach. Oprócz głównej wygranej – pobytu w pensjonacie DENY, w loterii znajdzie się
mnóstwo innych ciekawych nagród.
Kolejką na start E1 Na miejsce startu pierwszego etapu można wyjechać nową kolejką linową lub
podejść pieszo - około 45 min., przewyższenie 240 m.
Płatności:
Płatności w formie przelewu na konto bankowe:
2610950264 (Tatra Banka 1100)
IBAN: SK44 1100 0000 0026 1095 0264
SWIFT: TATR SK BX w terminie podanym w tabeli zgłoszeń.
Zgłoszenie uczestnika zostaje przyjęte z chwilą zarejestrowania płatności za udział w zawodach
i noclegi w obowiązującym terminie.

W celu poprawnej identyfikacji uczestników, w tytule przelewu należy podać numer
referencyjny płatności z orienteeringonline.net. Jeżeli opłata nie dotyczy wszystkich
członków klubu, należy podać imiona i nazwiska zgłaszanych zawodników.
Zgłoszenia udziału i ewentualne zmiany uczestników po 22.06.2019 r. będą możliwe wyłącznie
w przypadku wolnych miejsc na liście startowej, za dopłatą wynoszącą 100% wpisowego.
Nieobecność uczestników na zawodach nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. Po dokonaniu
płatności, w razie wyrejestrowania uczestnika, wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku
odwołania etapu /lub całych zawodów/ ze względu na wyjątkowe okoliczności /na przykład klęska
żywiołowa, szczególnie zła pogoda, itp./ wpisowe nie podlega zwrotowi.
Prezentacja

w późniejszym terminie

Zakwaterowanie
Polecamy noclegi w miejscowości Podbanské. Osobom, które chcą przyjechać wcześniej,
proponujemy zakwaterowanie przed pierwszym etapem w Dolinie Bachledovej, miejscowości Ždiar
lub Kotlinie Tatrzańskiej (Tatranská Kotlina), a po pierwszym etapie w pobliżu centrum zawodów
w miejscowościach - Podbanské, Pribylina.
Podbanské – polecamy nocleg w hotelu Pieris.

www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/cenniky/

(www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/akciove-pobyty/
Uczestnicy zawodów, którzy zarezerwują i opłacą pobyt na 2 doby i dłużej w terminie do
31.01.2019, mogą skorzystać z oferty specjalnej "Business Pieris"
www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/akciove-pobyty-pre-firmy/business-pieris/
Podczas dokonywania rezerwacji należy podać hasło: TATRY ORIENTEERING.
A. Kemping Račková dolina- namioty/maksymalnie do 60 namiotów/, wymagana wcześniejsza
rezerwacja.
Cena wynosi 2,40 €/osoba , 2,40 € namiot i 2,40 € samochód.
http://www.pribylina.sk/sk/autocamp-rackova-dolina
http://www.pribylina.sk/sk/clanok/153-cenniky
Chata Jakubiná na terenie kempingu, cena 8€/noc/ łóżko.
B. Sala gimnastyczna – własne śpiwory na podłodze, opłata 4 € osoba/noc. Nocleg w sali
gimnastycznej wyłącznie na wszystkie 4 dni. Zgłoszenie poprzez portal www.orienteeringonline.net.
W przypadku niewielkiego zainteresowania zakwaterowaniem w sali gimnastycznej, organizator może
zaproponować noclegi w inny miejscu.
C. Hotel Orešnica opłata 20 € osoba/noc.
http://hoteloresnica.sk/
D. Alexandra Wellnesshotel opłata 37 € osoba/noc.
http://alexandrawellnesshotel.sk/cenniky/
E. Hotel Permon różne ceny w zależności od typu zakwaterowania.
http://www.hotelpermon.sk/
F. Bungalowy Podbanské
www.bungalovypodbanske.sk
E. Pensjonat FAMILY RESORT
www.familyresort.sk/
F. Pensjonat Tempo Tatry ***
www.penzion.tempotatry.sk
Kwatery prywatne:
http://www.pribylina.sk/sk/ubytovanie-v-sukromi
Inne oferty zakwaterowania będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów:
http://www.tatry-orienteering.sk/ubytovanie.html
polecane lokalizacje: Štrbské pleso, Ždiar, Demänovská dolina, Liptovský Hrádok, Jánska
dolina, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica
Wyżywienie

punkty gastronomiczne na kempingu, stoiska w strefie mety zawodów, okoliczne
restauracje. Dla osób nocujących w Pribylinie /sala gimnastyczna, kwatery
prywatne/ proponujemy wyżywienie w pensjonacie Tempo Tatry, zlokalizowanym
naprzeciwko sali gimnastycznej.

Alternatywne wyżywienie:
Stoiska w pobliżu mety /na terenie zawodów/, pobliskie restauracje i hotele.

Transport

Organizator zapewnia transport wszystkim uczestnikom zawodów do miejsca
etapów 2 i 3, ze względu na brak możliwości parkowania.

Organizator zapewnia transport również do miejsca etapu 1 - Doliny Bachledovej
z kempingu i z powrotem. Cena transportu do miejsca 1 etapu wynosi 12 €/ osoba
(dla przynajmniej 20 chętnych osób). Uwaga! W miejscu etapu 1 może wystąpić
problem z zaparkowaniem, ze względu na licznie przybywających tutaj
turystów. Istnieje prawdopodobieństwo, że zawodnicy, którzy przyjadą zbyt
późno nie znajdą miejsc do parkowania w strefie mety etapu pierwszego,
ale dopiero kilka kilometrów dalej. Zachęcamy do rezerwacji miejsca w autobusie
lub przyjazdu w godzinach porannych. W przypadku niewielkiej liczby osób
chętnych do wspólnego przejazdu, za przejazd zostanie doliczona dopłata. Miejsca
w autobusie będą dostępne wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
Na miejscu nie będzie możliwości dodatkowej rezerwacji transportu. Rezerwacja
przejazdu poprzez system zgłoszeń orienteeringonline.net.
Do miejsc etapów 4 i 5 transport nie jest konieczny.

Start 000

ETAP 1
ETAP 2, 3 i 5
ETAP 4

13:00
10:00
15:00

Mapy
Etap nr 1
Etap nr 2
Etap nr 3
Etap nr 4
Etap nr 5

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

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

Mapa do treningu:
Mapa nr 1: 1:7500 E 5m, ISOM 2017
Przykładowe mapy:

Etap1:

Etap2:

Etap3:

Etap 4:

Etap 5

Zdjęcia z terenu:
http://www.tatry-orienteering.sk/fotografie-tatry-orienteering.html
Więcej zdjęć na Facebooku:
https://www.facebook.com/tatryorienteering

Opis terenu

w zależności od etapu - lekko pagórkowaty, pagórkowaty, niemal równinny.
Średnia gęstość dróg i ścieżek. Las ze zmienną przebieżnością, liczne przeszkody
terenowe /pagórki, niewielkie niecki, polany/. Część odcinków jest wyznaczona
na górskich łąkach w terenie półotwartym lub otwartym.

System potwierdzania Sportident
wypożyczenie chipu SI: 10,- EUR/ 4 etapy/osoba.
zagubienie, brak zwrotu chipu SI: 40,- EUR.

Działacze

Dyrektor zawodów
Sędzia główny
Budowniczy tras

Valter Sohler, R1
Jan Picek, R1
Valter Sohler i Ján Picek bez określenia etapów.

Sekretarz

Andrea Sohlerová R1

Klasyfikacja

Suma czasów uzyskanych na wszystkich etapach. O zwycięstwie spośród tych
zawodników elity, którzy wezmą udział we wszystkich etapach, będzie decydował
łączny krótszy czas.

Nagrody

cenne nagrody od sponsorów i organizatorów imprezy. Medale dla zdobywców 1-3
miejsca w każdej kategorii i inne nagrody. Nagroda główna to pobyt w Grand
hotelu Permon **** dla zwycięzcy elity.

Informacje

www.tatry-orienteering.sk e-mail: tatry.orienteering@gmail.com
Tel.: 00421 911 462 532
00421 905 683 618 (język słowacki i angielski) po godzinie 14.00.

Propozycje wycieczek
W rejonie etapu 1 proponujemy wycieczkę do Jaskini Bielańskiej, Pienińskiego
Parku Narodowego i spływ na tratwach. Bezpośrednio w sąsiedztwie etapu 1
znajduje się bardzo popularna wśród turystów „Ścieżka w koronach drzew“.
W okolicy startu etapu pierwszego powstaje nowoczesna górska restauracja
z panoramicznym widokiem. W trakcie zawodów będzie już otwarta. Polecamy
również wizytę w pobliskiej miejscowości pielgrzymkowej Litmanová; miejsce
objawień Matki Bożej na górze Zvir. W okolicy centrum zawodów (Podbanské)
warto zajrzeć do kompleksu rekreacyjnego w hotelu Permon (wellness i baseny),
największego hotelu wellness na Słowacji. Propozycje kolejnych atrakcyjnych
miejsc będzie można znaleźć na stronie zawodów w zakładce Propozycje
wycieczek.
http://www.tatry-orienteering.sk/tipy-na-vylet-tatry-orienteering.pdf
Przepisy

Zawody odbywają się zgodnie z przepisami Biegu na Orientację, Zasadami
Organizacji Zawodów w Orientacji Sportowej 2019.

Uwagi

Uczestnicy biorą udział w zawodach dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania
w sytuacji wystąpienia zranienia lub urazu w wyniku udziału w zawodach.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z udziałem w zawodach oraz zgodę na udostępnienie wizerunku
dla celów propagowania sportu i archiwum zawodów. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zawodników. Parkowanie jest
możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany programu zawodów.

Klauzula zatwierdzająca: oferta zawodów zatwierdzona została przez sekcję BnO Związku.

Valter Sohler
dyrektor zawodów

Jan Picek
sędzia główny

