Slovenský zväz orientačných športov

POKYNY
MALÝ VAZKÁRIK
verejné preteky v orientačnom behu
9. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu - Západná oblasť

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava
Termín: 23. 4. 2017 (nedeľa)
Klasifikácia pretekov: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných
stanovíšť na strednej trati
Centrum pretekov: Bratislavský lesopark, Kačín (48°12'48.7787844" N, 17° 4' 3.8381195" E)
Doprava: MHD linka č. 43, prípadne na bicykli alebo pešo (najbližšie z Lamača).
Parkovanie: keďže sú cez víkend Bratislavské mestské dni (program tu), parkovanie na parkovisku pod
Červeným mostom bude obmedzené. Ďalšie parkovanie možné pri OC Galéria, Lamač a odtiaľ peši cca
600 m na zastávku autobusu č.43.
Šatne: (stany), pitná voda a mobilné WC (Johnny servis) budú v blízkosti zhromaždiska
Prezentácia: 09:30 - 10:30
Štart: voľný od 11:00 do 12:30 podľa pokynov vedúceho štartu
Vzdialenosti:
Centrum - Konečná bus

200 m

Centrum - Štart

850m (prevýšenie 15m)

Centrum - Cieľ

0m

Mapa:
Lesanka, veľkosť A4, aktualizácia apríl 2017, bez vodovzdornej úpravy, k dispozícii euroobaly na štarte
● mierka 1:10 000, e=5m
● mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000
● autori: Maroš a Pavol Bukovác
Opis terénu: malokarpatský les, mierne kopcovitý s dobrou priebežnosťou, momentálne podmoknutý so
zbytkami snehu
Kategórie:
RD (deti so sprievodom)
M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W19-, M/W40-, MW55OPEN
Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov
Pre začiatočníkov a menej skúsených: N (cca 1,5km)

Dĺžky tratí
dĺžka (km)

prevýšenie (m)

počet KS

M,W -10, RD

1,54

35

8

M,W -12, N

2,03

45

10

W -14, Open

2,52

65

12

M -14, W -16, W 55-

3,14

90

15

M -16, W -18

4,38

135

18

M -18, M 40-, W 19-

5,26

160

22

M 55-, W 40-

4,09

130

18

M 19-

6,48

280

25

Opisy KS: sú vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre pretekov; pre kategórie RD a N aj v
slovnej forme
Raziaci systém: elektronické meranie SportIdent kompatibilné s čipmi rady 5-11
SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€
Vyčítanie čipov: v centre pretekov
Obrázková trať: na lúke v centre pretekov; voľný štart medzi 11:00 - 12:30; razenie priamo do mapky
Vyhlásenie výsledkov: cca. o 14:00
V kategóriách N, M/W-10, -12, -14 , -16 budú vyhodnotení prví traja pretekári, v ostatných kategóriách
len víťazi. Pretekári RD budú vyhlásení všetci bez určenia poradia a dostanú malú odmenu a účastnícky
diplom.
Budeme sa snažiť pripraviť vyhlásenie, aby ste v pohode stíhali autobusy.
Informácie: na stránke vazkarik.vba.sk
Výsledky: budú zverejnené na vazkarik.vba.sk
Občerstvenie: Bufet na Kačíne, po dobehu v cieli teplý čaj
Iné: odporúčame pretekárom,aby sa pripravili na chladné počasie, v lese zrejme budú pozostatky snehu
a podmočený terén sťaží pohyb. Odporúčame topánky s klincami, aby ste predišli úrazom.
Predpis: preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k
súťažiam na rok 2017 (link)

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

Funkcionári pretekov:
riaditeľka pretekov: Barbora Šmelíková
hlavný rozhodca: Miroslav Lago
staviteľ tratí:
Peter Mlynárik

PARTNERI PRETEKOV

___________________________________________________________________________________
web: vazkarik.vba.sk
email: vazkarik@vba.sk

