
 

POKYNY 
 

13. ročníka pretekov YETI ZIMA CUP v orientačnom behu, 
 

2. kolo OR 2018 pre Západnú oblasť SZOŠ

 
Dátum:   28.1.2018, nedeľa 
 
Usporiadateľ: TJ Rapid Bratislava - Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Klasifik. pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. 
 
Zhromaždisko: ZŠ Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka. 
                           GPS: N 48° 6' 47.15"      E 17° 6' 14.36" 
   K dispozícii pretekárom bude šatňa a toalety v telocvični. 
   Žiadame do budovy nevstupovať v zablatenej obuvi a v obuvi s kovovými hrotmi!  
 
Parkovanie:  Využite parkovisko pred OD Lidl, v priľahlých uličkách školy je parkovanie veľmi 
   obmedzené a pred školou nemožné. 
 
Prezentácia:  28.1. 2018, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska. Dodržte čas! 
 
Štart:   00:00 = voľný, individuálny v čase od 11.00 do 12.00 hod. 
   Prosíme pretekárov, ktorí pobežia aj ako doprovod v kategórii RD, aby podľa 
   možnosti najskôr absolvovali preteky v svojej kategórii. 
   Obrázková trať  11.30 - 12.30 hod. 
 
Časový limit:  120 minút 
 
Raziaci systém:  SportIdent 
 
Mapa:   Mapa pre OB "Dunajské rameno", mierka M=1:5000, ekvidištanta 1 m,       
   norma ISSOM 2007, stav 01/2013, revízia mapy 12/2017, mapoval M.Petrinec, 
   rozmer A4. Mapa bude bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú k dispozícii  
   euroobaly. 
 
Obrázková trať:  Mapa Yetík 2018, mierka 1:1500, štart voľný, v čase 11.30 - 12.30 hod.. 
 
Opis terému: Východná a západná strana priestoru mapy je sídlisková zástavba s pohybom 

vozidiel po komunikáciách. Centrálnu časť priestoru mapy tvorí otvorený parkový 
priestor, s čiastočne zvlneným terénom a množstvom cestičiek. 
Priestor predeľuje rameno Dunaja, ktoré je prechodné len v mieste mostíku 
v polovici ramena a na severnom a južnom konci mapy. 
Prekonávanie nezamrznutej i zamrznutej vodnej hladiny v iných 
miestach sa trestá diskvalifikáciou! 
Cez hlavnú komunikáciu, ktorá prechádza zo západu na východ v polovici 
mapy, je zakázané prebiehať. Zákaz je v mape vyznačený mapovou značkou 
709 Neprístupná oblasť. Je dovolené iba bežať po okraji cesty resp. po 
chodníku na jej okraji.   

   Cestu je prípustné prekonať len popod most, po brehu ramena Dunaja! 
 V severnej časti mapy je použitá jedna umelá prekážka vyznačená v teréne 

červeno-bielou páskou. V mape je prekážka vyznačená mapovou značkou 709 
Neprístupná oblasť. 
Dodržiavanie pravidiel OB bude kontrolované rozhodcom, porušenie sa trestá 
diskvalifikáciou. 

 
Info k ISSOM 2007: V priebehu pretekov je prísne zakázané z bezpečnostných dôvodov prekonávať 

objekty ktoré sú v mape označené a zakreslené mapovými značkami          
304.1 Neprekonateľné vodné teleso, 309 Neprekonateľná bažina,    
521.1 Neprekonateľná stena, 524 Neprekonateľný plot alebo ohrada, 
526.1 Budova a 709 Neprístupná oblasť. Je zakázané vstupovať do priestorov 
vymedzených mapovou značkou 528.1 Oblasť so zakázaným vstupom. 
Porušenia týchto zákazov môžu byť potrestané diskvalifikáciou pretekára. 



  

   
Vzdialenosti: Zhromaždisko – štart  100 m po modrých stužkách 

  Zhromaždisko – cieľ :   60 m bez značenia 
 
Dĺžky tratí:  M-10, W-10, RD  - 1,5 km, prev.  5m,  10 KS 
   M-12, W-12, N  - 2,0 km, prev.  5m   14 KS 
   W-14, W 55-  - 2,7 km, prev.  5m,  16 KS 
   M-14, W-16, M 55- - 3,2 km, prev.  5m,  18 KS 
   M-16, W-18, W 40-  - 3,7 km, prev. 10m, 18 KS 
   M-18, W 19-, M40- - 5,0 km, prev. 10m, 27 KS 
   M 19-   - 6,1 km, prev. 10m, 29 KS 
   OPEN    - 3,2 km, prev.  5m,  18 KS 
 
Opisy KS :         Budú vytlačené vo forme piktogramov na mape a aj samostatne na zhromaždisku 
 
Zakázaný priestor:     Je priestor mimo areálu školy okrem značenej cesty na štart, v deň pretekov 
     od 10.15 do 12.00 hod. 
 
Fair play:  Mapy sa v cieli neodoberajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel fair play. 
   (Pretekári v cieli, neukazujte svoju mapu pretekárom pred štartom!) 
 
Vyhodnotenie:    Okolo 13.00 hod. Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat. RD, M/W-10, -12, 
 -14, -16, a víťazi v kat. M/W-18, 19-, 40-, 55-, Open, N. 
 Odmenené budú aj všetky deti na Obrázkovej trati priamo po dobehu. 
 
Funkcionári:     Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 
                      Hlavný rozhodca: Marián Mikluš, R2 
                      Stavba tratí:  Tobiáš Goldschmidt, Dominik Lovás 
 

 Poznámka: Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích 
 predpisov k súťažiam pre rok 2018. 
 Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 
 bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 
 následkom týchto pretekov. 
 
   Marián Mikluš         Dušan Formanko 
 hlavný rozhodca         riaditeľ pretekov 
 
 
 


