Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov,
9. kolo Sanasport Cup, OR 2018.

POKYNY PRETEKOV
Jesenná cena Rapidu 2018
Organizátor:

Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk.

Špecif. pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Dátum a štart:

14. 10. 2018 (nedeľa),

Zhromaždisko:

Bratislava - Kamzík, Cvičná lúka
GPS: N 48°11'6" E 17°05'6"

Parkovanie:

Na verejných bezplatných parkoviskách na Kamzíku.

Prezentácia:

V nedeľu 14.10.2018 na zhromaždisku v čase 9.00 - 10.00 hod.
Dodržte prosím stanovenú hodinu!

Štart:

11:00 – 12:00 hod., ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte
podľa pokynov štartérov. Po vyštartovaní SI pretekári razia SI-jednotku „Štart“.

Uzávierka cieľa:

13.30 hod. (po tomto čase sa začne zber kontrolných stanovíšť v teréne).

Vzdialenosti:

Parkovanie - Zhromaždisko
Zhromaždisko – Štart
Cieľ - Zhromaždisko
Štart a cieľ detská obrázková trať

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 (nábor pre začiatočníkov), RD (so sprievodom)

Raziaci systém:

Elektronický Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu požadujeme úhradu 40,- €

Opisy KS:

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

Mapa:

Cvičná lúka, M=1:10 000, E=5 m, stav rok 2008, aktualizácia rok 2018, podľa kľúča ISOM
2000, rozmer A4, (210x297 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené.

Pre detskú OT:

Pre najmenšie deti je pripravená obrázková trať pri zhromaždisku Somárska lúčka,
M=1:3000. Štart je možný v čase 11.30 – 13.00. Výsledky vyhlasované nebudú,
všetky štartujúce deti dostanú sladkú odmenu.

00:00 = 11.00 hod.
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Špeciálne značky: Zelený krúžok = výrazný strom
Zelený krížik = vývrat alebo výrazný peň
Čierny krížik = odpadkový koš alebo reklamný panel
Opis terénu:

Prevažne listnatý les, dobre priebežný s veľkou hustotou ciest.

Parametre tratí:

M,W-10, RD
M,W-12
W-14
M-14, W-16, W 55-, Open
M-16, W-18, W 40-, M 55M-18, W19-, M40M 19N

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích
predpisov k súťažiam pre rok 2018.
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Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov pretekov JeCR predpokladáme okolo 13.45 hod.
Všetci klasifikovaní pretekári získajú body do OR 2018 podľa stanoveného kľúča.
Všetci štartujúci v kategóriách M/W-10, dostanú drobnú vecnú cenu, prví traja v
kategóriách M/W-12, M/W-14 a M/W-16 dostanú drobnú vecnú cenu. V ostatných
kategóriách budú ocenení iba víťazi.

Informácie:

Riaditeľ pretekov na e-mail: formanko@t-zones.sk,
prípadne telefonicky: 0903 514 492.

Poznámky:

- Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez
nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto
pretekov.
- Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných
údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine a výsledkoch
na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ.

Funkcionári:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
stavba tratí:

Milan Petrinec
hlavný rozhodca

Dušan Formanko, R1
Milan Petrinec, R1
Ján Štubňa

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

