Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
POKYNY
2. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu.
DUNAJSKÁ BUZOLA
Organizátor:

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: TJ Farmaceut Bratislava
Dátum:

29.10.2017 (nedeľa)

Klasifikácia:

otvorené denné preteky trojčlenných šprintových štafiet v orientačnom
behu s pevným poradím kontrol

Kategórie:

ŠTAFETY:
MWM-12, MWM-16, MWM 17-49, MWM 50-, OPEN (bez ohraničenia
veku, pohlavia a klubovej príslušnosti).
Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna
žena. Možné zoskupenia sú M-W-M, M-W-W a W-W-W, pričom ak je
v štafete len jedna žena, musí absolvovať stredný úsek. Členovia družstva
musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN.
Podrobné
pokyny
k súťaži
štafiet
nájdete
tu:
http://zapad.orienteering.sk/doc/2017/2017stafetyZO.pdf
NESÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA PRE VEREJNOSŤ:
Kategória N. Jednoduchá trať v zastavenej časti pre širokú verejnosť,
obyvateľov obce Studienka, začiatočníkov a deti. Štart v blízkosti
obecného úradu. Nie je potrebné prihlasovanie. Razenie do papierových
preukazov. Mapy budú k dispozícii v čase 12.00-15.00.

Centrum pretekov:

Obec Studienka. Tréningové futbalové ihrisko.
48°31'24.794"N, 17°8'22.951 https://sk.mapy.cz/s/29NQr.

Parkovanie:

Na verejných komunikáciách v obci.

Prezentácia:

12.30-13.30 v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú
odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu. Všetky zmeny
po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu:
fba.prihlasky@gmail.com. Dohlášky na prezentácii obmedzene.

Štart:

14.00 ukážka odovzdávky
14.15 hromadný štart 1. úsekov kategórií MWM 17-49, MWM 12
14.20 hromadný štart 1. úsekov kategórií MWM 16, MWM 50, OPEN

Mapa:

Studienka, stav 2014, posledná aktualizácia 9/2017, mierka 1:5000, e=2m.
Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM, autori: Dušan Furucz, Ján
Furucz, veľkosť A4. Mapy budú zabalené v mapníkoch.

Opis terénu:

90% nespevnené cesty, ihličnatý les s pieskovými dunami, 10% asfalt.

Vzdialenosti:

centrum = štart=cieľ

Raziaci systém:

Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme
požadovať úhradu vo výške 30€. Jeden SI čip nemôže byť použitý
v pretekoch viackrát.

Štartovné čísla:

Štartovné čísla budú pridelené jednotlivým štafetám po odprezentovaní.
Pretekári sú povinní mať počas pretekov štartovné číslo umiestnené na
hrudi. Číslo označuje štafetu, počet bodiek označuje poradie úseku.

Zakázaný priestor:

Na mape je použitá značka 709 – neprístupná oblasť. (fialové šráfovanie).
V teréne nie je vyznačená. Platí zákaz vstupu na toto územie.

Organizáciu štartu a cieľa: Na mapový štart vedú modrobiele fáborky. Z poslednej kontroly č.100 do
cieľa vedú červenobiele fáborky. Cesta z ostrého štartu na mapový štart je
v časti totožná s dobehom do cieľa. Treba dávať pozor, aby ste sa nezrazili
s oprotiidúcim bežcom a zároveň si sledujte správnu farbu fáboriek, aby ste
správne trafili na mapový štart a do cieľa.

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov:
Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 16.00. V jednotlivých kategóriách
budú ocenené prvé tri štafety. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a
fba.orienteering.sk
Pravidlá, protesty:

Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2017 a podľa
propozícií Oblastnej rebríčkovej súťaže štafiet pre rok 2017. Protesty
s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca: Ján Mižúr
Staviteľ tratí: Matej Hraboš

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ
NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM
TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditeľ pretekov:
Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca:
Ján Mižúr.

PARAMETRE TRATÍ
KATEGÓRIA
MWM-12
MWM-16
MWM 17-49
MWM 50OPEN

DĹŽKA (km)
1,6
2,2 - 2,3
2,7 - 2,9
2,5 - 2,6
2,3 - 2,5

POČET KS
5
9
14
10-11
9

