POKYNY
14. ročníka pretekov YETI ZIMA CUP v orientačnom behu,
2. kolo OR 2019 pre Západnú oblasť SZOŚ
Dátum:

20. 1. 2019, nedeľa

Usporiadateľ:

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

Klasifikácia pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS.
Zhromaždisko:

Telocvičňa Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.
Príjazd zo svetelnej križovatky Dolnozemská cesta / Gettingova ul.
Parkovisko pred Ekonomickou univerzitou, GPS: N 48°07'40.4" E 17°07'52.5"

Prezentácia:

20.1. 2019, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska. Dodržte čas!

Štart:

v čase od 11.00 do 12.00 hod., voľný, individuálny
Prosíme pretekárov, ktorí pobežia aj ako doprovod v kategórii RD, aby podľa
možnosti najskôr absolvovali preteky vo svojej kategórii.

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 (otvorená trať), N (nábor-pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom),
detská obrázková trať.

Mapa:

Mapa pre OB "Zimná EUBA 2019", mierka 1:5000, ekv. 1m, norma ISSOM 2007.
Revízia január 2019 – priechodnosť porastov je aktualizovaná na súčasné zimné
podmienky. Rozmer A4. Mapa bude bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú
k dispozícii euroobaly.

Opis terénu:

Cesty a chodníky sú prevažne podmáčané a zablatené, ovplyvnené odmäkom
a dažďom. Väčšina porastov je v tomto období prebehnuteľná, to sa týka aj
nekosených častí otvorených pasáží. Postupy cez rameno nie sú uvažované.
Prosíme o opatrnosť pri prebiehaní asfaltky za univerzitou, kde občas prechádzajú
automobily smerom ku hrádzi.

Vzdialenosti:

Zhromaždisko - Štart : 60m
Cieľ: v mieste zhromaždiska

Zakázaný priestor: Všetko na východ od príjazdovej cesty na zhromaždisko.
Časový limit:

70 minút

Raziaci systém:

SportIdent, zapožičanie SI čipu =2,- €, nevrátenie čipu =40,- €.

Opisy KS:

Budú vytlačené iba samostatne v piktogramoch na zhromaždisku.
Nebudú vytlačené na mape.

Parametre tratí:

M19-:
W19-, M-18, M40- :
M-16, W-18, W40- :
M55-, OPEN :
M-14, W-16, W55- :
W-14, M-12, W-12 :
M-10, W-10, RD :
N (nábor) :

Vyhodnotenie:

Okolo 13.15 hod. Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat., M/W-10, -12, -14,
-16, a víťazi v kat. M/W-18, 19-, 40-, 55-, Open, N.
Odmenené budú aj všetky deti v kat. RD a na Obrázkovej trati.

5,7
3,9
3,8
3,2
2,8
1,6
1,6
1,6

km
km
km
km
km
km
km
km

29 KS
20 KS
18 KS
16 KS
12 KS
11 KS
8 KS
11 KS

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

Dušan Formanko, R1
Marián Mikluš, R3
Milan Petrinec, R1

Informácia 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
201 Neschodný zráz
524 Neprekonateľný plot alebo ohrada
526.1 Budova,
421 Neprekonateľná vegetácia
Je zakázané vstupovať do priestorov vymedzených mapovou značkou
528.1 Oblasť so zakázaným vstupom.
Porušenia týchto zákazov môžu byť potrestané diskvalifikáciou pretekára.
Upozornenia:

- Mapy sa v cieli neodovzdávajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel fair play.
- Pretekári v cieli neukazujte svoju mapu pretekárom pred štartom!
- V šatniach a v budove je zakázaný pohyb v obuvi s kovovými hrotmi a so
špinavou a zablatenou obuvou!
- 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.

Marián Mikluš
hlavný rozhodca

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

