Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Pokyny pretekov
Majstrovstvá SR v nočnom orientačnom behu.
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Usporiadateľ:

TJ RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

Technické zabezpečenie:
Termín:

6. mája 2017 (sobota)

Centrum pretekov:

Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach,
GPS: N 48.500398 E 17.394397

Parkovanie:

V areáli RZ Záruby za 1,-€/1 deň a obmedzene pozdĺžne na príjazdovej
ceste pred vstupom do areálu. Dodržujte pokyny organizátora!

Prezentácia:

V centre pretekov 18.00 – 20.00 hod.

Štart pretekov:

00:00 = 21:00 hod. (západ slnka je o 20:03 hod.)

Výdaj máp pred štartom: Pretekár si samostatne prevezme mapu 1 minútu pred štartom.
Vzdialenosti:

Zhromaždisko – štart 0 m (v areáli centra pretekov), mapový štart 80m
Zhromaždisko – cieľ 0 m (v areáli centra pretekov),
posledná KS č.100–cieľ = 140 m po bielych stužkách

Štartová listina:

Bude zverejnená na internete, vyvesená na zhromaždisku, klubovú
štartovú listinu obdržia kluby pri prezentácii.

Štartové čísla:

Pretekári pretekajú bez štartových čísiel.

Opisy kontrol:

Budú vytlačené na mapách a aj samostatne na zhromaždisku v papierovej
forme.

Mapa:

Jahodník-Záruby (nová), mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2017,
formát mapy A4, mapoval Miroslav Sikora. Mapy nebudú vodovzorne upravené,
na štarte budú k dispozícii euroobaly. V cieli budú mapy odobrané a vydané v
pondelok popoludní.

Opis terénu:

Terén je členitý, miestami kopcovitý, s množstvom kameňov, skalných stien
a vstupov do podzemia, ale väčšia časť lesa z hľadiska vegetácie je dobre
priebežná.
V západnej časti mapy je podklad kamenistý, ktorý je čiastočne zakrytý vysokou
trávou a cesnakom medvedím. Niektoré lesné cesty sú ťažšie viditeľné pri ich
križovaní, nakoľko zarastajú trávou.
V strednej a severnej časti mapy budú niektoré skalné hrany so zrázmi nad 10 m
označené PVC s bielo-červenými pásmi, aj keď priamo popri týchto skalách nie je
vedená trať, ani ideálny postup.
V smere postupu z KS č.35 na KS č.37 alebo KS č.38 sa nachádza nepriepustná
húština z malinčia. V mape bude vyznačená fialovým čiarovým rastrom a na
prechod medzi malinčím bude pretekárov navigovať zo strany nábehu PVC s
bielo-červenými pásmi.
Preteky prebiehajú v Chránenej krajinnej oblasti, rešpektujte svojím správaním sa
tento fakt.

Použité špeciálne značky:

Zelený krúžok = výrazný strom
Zelený krížik = vývrat alebo výrazný peň
Modrý krúžok = studňa z murovaných stien obdĺžnikového tvaru
Čierny krížik = iný objekt nedefinovaný mapovým kľúčom
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Ženské trate.
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Zmeny v kategóriách:

Z dôvodu neobsadenosti niektorých kategórií organizátor zlúčil
nasledovné kategórie: M45- do M40-; W40- do W35-; W60- do W55-.

Časový limit:

kategórie M/W21-, M-18, W35ostatné kategórie

Uzávierka cieľa:

7.5.2017 (nedeľa) 01.00 hod.

Občerstvenie:

V cieli po dobehnutí voda a malinovka.

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ tratí:

Zdravotná služba:

Na zhromaždisku bude k dispozícii profesionálny zdravotník.

Protesty:

S vkladom =10,- € hlavnému rozhodcovi.
Rozhodcovská Jury sa ustanoví z prítomných rozhodcov 1. triedy na mieste
v prípade potreby riešenia protestu.

Ubytovanie:

V telocvični na ZŠ Komenského v Smoleniciach, za cenu =3,-€/osoba/noc.
GPS: N 48.504197 E 17.430034
Do telocvične bude možné prísť aj po skončení nočných pretekov.
Pevné lôžka organizátor nezabezpečuje.

Stravovanie:

Organizátor nezabezpečuje.

Umývanie a WC:

Pretekári budú mať k dispozícii mobilné toalety, umývanie iba obmedzene
z vonkajšieho vodovodu v lavóroch.

Informácie:

Dušan Formanko, e-mail: formanko@t-zones.sk
Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné
riziko a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení
alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Vyhlásenie výsledkov:

Bude v pondelok 8.5.2017, po pretekoch SRJ, asi o 13.00 hod.

= 150 minút
= 120 minút

František Priesol, R2
Dušan Formanko, R1
Milan Petrinec, R1

Členovia Oddielu OB TJ Rapid Bratislava prajú všetkým pretekárom
a účastníkom M-SR v NOB hodnotné športové výsledky a príjemné zážitky!

PARTNERI PRETEKOV:

SPONZORI PRETEKOV:

´

