
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
 

7. kolo Oblastného rebríčka Sanasport Cup 2018

Spoznaj svoj les – PROPOZÍCIE

Organizátor: ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s MČ Bratislava Nové Mesto.

Špecifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým
razením Sport Ident. Špeciálne značené trate pre verejnosť.

Dátum a štart: 19. 5. 2018 (sobota) 00:00 = 10:30
Voľný výber štartového času so zachovaním intervalu najmenej 1 min medzi 
pretekármi na rovnakej trati.

Kategórie : M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, 
OPEN, N (verejnosť) a RD (dieťa alebo začiatočník so sprievodcom). 

Štartovné: N (verejnosť) a RD:        2,- €
M,W-10, -12, -14, -16:       3,- €
M,W-18, 19-, 40-, 55- a OPEN:  5,- €
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe písomnej prihlášky.
Dodatočné prihlášky po termíne za prirážku 100% štartovného (okrem N a RD).

Prihlášky: Prihlasujte za oddiel do 15. 5. 2018, pomocou prihláškového syst0mu IS SZOŠ.
Prihlášky a zmeny po termíne e-mailom na sandberg.orienteering@gmail.com 
Prihláška mailom je platná až po spätnom potvrdení. 
Pre verejnosť máme osobitný prihláškový systém. 

Raziaci systém: Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada 2,- €, pri strate úhrada 30,- €.

Prezentácia: 19. 5. 2018,  9:30 – 10:00 v mieste zhromaždiska.

Zhromaždisko: Kamzík, Cvičná lúka.  Súradnice: 48,182525, 17,099608
Prístup autom je možný takmer k zhromaždisku, ale počet parkovacích miest je 
obmedzený. Využite dopravu MHD novou linkou 144 priamo na Kamzík, prípadne peši 
z konečnej trolejbusov na Kolibe.  

Mapa: Kamzík, M 1 : 10 000, E 5 m, stav 04/2018, podľa normy ISOM 2017 mapovali 
Marian Cotirta , Roman Slobodanyuk, Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart. 

Obrázková trať: Pre najmenšie deti bude na zhromaždisku k dispozícii aj obrázková trať bez registrácie. 

Terén: Malokarpatský listnatý les, dobre priebežný. Hustá sieť komunikácií, ryhy, množstvo 
plochých kôpok, hrebienkov a žulových kameňov. Miestami tráva v lese, na rúbanis-
kách vysoká tráva, maliny alebo černice, veľa vývratov.

Vyhodnotenie: Všetci zúčastnení v kategóriách RD a N (verejnosť) dostanú drobnú vecnú cenu
hneď po dobehu, víťazov vyhlasovať nebudeme. Vyhlásenie výsledkov pretekov
okolo 13:00. Ocenené budú všetky deti v kategórii  M/W-10,  prví traja v kategóriách  
M/W-12 až M/W-16, v ostatných kategóriách iba víťazi. 
Pred vyhlásením výsledkov slávnostné otvorenie areálu pevných kontrol pre
orientačný beh na Kamzíku.  

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

Informácie: Riaditeľ pretekov na e-mail: sandberg.orienteering@gmail.com, príp. 0907 643 791

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku 
na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 Peter Vorlíček   Richard Balogh
                hlavný rozhodca riaditeľ pretekov
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