
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

TJ Slávia Farmaceut Bratislava 

PROPOZÍCIE 

2. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu. 

DUNAJSKÁ BUZOLA 

 

Organizátor:  Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

Technické zabezpečenie:  TJ Slávia Farmaceut Bratislava 

 

Dátum: 18.11.2018 (nedeľa) 

 

Centrum pretekov: Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 841 05  Bratislava 

 

Klasifikácia: otvorené denné preteky trojčlenných šprintových štafiet v orientačnom behu 

s hromadným štartom. 

 

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. Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN. 

 

Kategória RD (deti do 10 rokov s doprovodom) otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným 

poradím kontrol na parkovej trati s ľubovoľným štartovým časom. Interval medzi pretekármi 

minimálne 1 minúta. 

  

Prihlášky: do stredy 14.11.2018 cez prihlasovací systém https://is.orienteering.sk 

 

Každý člen štafety sa prihlasuje ako jednotlivec, pričom do poznámky uvedie názov štafety a poradie v 

štafete oddelené pomlčkou. 

Napríklad: v kat. MWM 17 bude mať FBA dve štafety. V 2.štafete budú v takomto poradí pretekári 

Jožko Kapusta, Evička Mrkvičková, Janko Šalát. 

V poznámke každého jednotlivca bude uvedené: 

Jožko Kapusta  - poznámka FBA2-1, Evička Mrkvičková FBA2-2, Janko Šalát FBA2-3 

Ak nebudú prihlásené všetky úseky, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že chýbajúce mená 

sa doplnia pri prezentácii. 

 

Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom je platná až po 

spätnom potvrdení. 

 

Štartovné: Všetky kategórie 12€/štafeta. RD 1€.  Platba pri prezentácii podľa zaregistrovanej prihlášky 

klubu. Dohlášky na prezentácii obmedzene, do vyčerpania počtu voľných máp. 

  

https://is.orienteering.sk/
mailto:fba.prihlasky@gmail.com


Prezentácia: 12.15-13.15 v centre pretekov vo vestibule pavilónu telocvične. Severná strana školy.  

Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k 

štartu.  Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu: 

fba.prihlasky@gmail.com 

 

Štart štafiet: hromadný štart 1. úsekov 13.45 

 

Štart prvého pretekára RD: po vybehnutí väčšiny 3.úsekov cca 14.30. Uzávierka štartu:15:00 

 

Uzávierka cieľa: 15.30 

 

Mapa: Dlhé diely sever, stav 2015, posledná aktualizácia 10/2018, mierka 1:4 000, e=2,5m. Mapa pre 

orientačné športy podľa normy ISSOM 2007, autor: Dušan Furucz, revízia: Pavol Bukovac, veľkosť A4 

 

Opis terénu: sídlisková zástavba.  

 

Zákazy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v zmysle normy 

ISSOM 2007. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom ISSOM 528.1 - Oblasť zakázaného 

vstupu (olivovo zelená farba) v teréne nebudú značené. Na všetkých tratiach vrátane MWM 12 a RD 

budú použité umelé prekážky - ploty, ktoré budú v terény výrazne vyznačené a kontrolované 

rozhodcami. Porušenie zákazov sa trestá diskvalifikáciou. 

 

Zakázaný priestor: Od 13.15 sa prosím nepohybujte mimo areálu školy.  

 

Vzdialenosti: centrum - štart=cieľ do 100 m 

 

Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať 

úhradu vo výške 30€. 

 

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 15.30. V jednotlivých 

kategóriách budú ocenené drobnými vecnými cenami prvé tri štafety. Pre všetky deti v kategórii RD 

bude pripravená drobná sladkosť. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk 

 

Prémia: V kategóriách MWM-16, MWM 17-49, MWM 50- bude osobitne hodnotený jeden lukratívny 

postup medzi určitými dvoma kontrolami. Podrobnejšie bude uvedené v pokynoch. 

Najlepšie mužské a ženské resp. chlapčenské a dievčenské výkony na tomto úseku v jednotlivých 

kategóriách budú ocenené drobnou cenou.  

 

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2018. Protesty 

s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi. 

 

Parkovanie: V okolitých uliciach na sídlisku. Usporiadateľ nezabezpečuje. 
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Prezliekanie a WC: Na prezliekanie je možné použiť vestibul, chodbu a šatne pri telocvični. 

V dopoludňajších hodinách približne do 12.30 však v telocvični prebieha basketbalový zápas. 

Nevstupujte preto prosím do telocvične. Vstup do šatní bude možný až od 13.hodiny. Prosím 

o rešpektovanie tejto požiadavky, aby nedošlo k nedorozumeniam a prípadnej zámene batožiny. 

 

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková 

Hlavný rozhodca: Dušan Furucz 

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: 

             Dušan Furucz                                                              

                          
 

 

                                  

 
 

          


