
 

PROPOZÍCIE 

SNEŽIENKY  A MACHRI 2019   

4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 
Preteky šprintových štafiet v OB 

 

 
 

Dátum:  09. 03. 2019 (sobota) 
 
Organizátori: ŠK Sandberg Bratislava a TJ Ioan 1209 v spolupráci s obcou Ivanka pri 

Dunaji. 
 
Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte a 

v šprintových štafetách s pevným poradím kontrol. 
 
Miesto: Ivanka pri Dunaji. Centrum pretekov: Základná škola M. R. Štefánika, 

ul. SNP č. 3, GPS: 48.185681, 17.255026 
 
Harmonogram:   8:00 - 9:30 prezentácia v centre pretekov 
 10:00 ŠPRINT - voľný štart 
 12:00 uzávierka cieľa pre šprint 
 14:00 ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY - hromadný štart 
 15:00    uzávierka cieľa a vyhlásenie výsledkov 
 
Kategórie: ŠPRINT 
 MW-10,  MW-12,  MW-14,  MW-16, MW-18,  MW19-,  MW40-,  MW55-, 
 MW-R pre deti so sprievodcom, N - jednoduchá trať pre nováčikov, 

OPEN - orientačne náročnejšia trať pre skúsenejších bez ohraničenia 
veku a pohlavia, 

 DETI  - obrázková trať  v areáli školy pre najmenšie deti. 
 
                          ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY 
 MWM-12, MWM-16, MWM17-49,  MWM50-,  
 OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti), 
 DETI (pozri vyššie) 

Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň 
jedna žena. Možné zoskupenia sú v danej vekovej kategórii všetky 
kombinácie a poradia mužov a žien okrem MMM. Členovia družstva 
musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórií OPEN. Stredný úsek 
v každej kategórii je kratší. 



 

  
Štartovné: ŠPRINT N, MW-R, MW10, MW12, MW14 :  3 €     
  Ostatné kategórie (registrovaní pretekári):    5 € 
  Ostatné kategórie (neregistrovaní pretekári): 7 € 
  DETI:      0 € 
  ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY   
  všetky kategórie (cena za jednu štafetu):  12 € 
  Platby na číslo účtu IBAN: SK80 5200 0000 0000 0892 4750 

BIC/SWIFT: OTPVSKB alebo v hotovosti pri prezentácii. 
 
Prihlášky:     On-line v systém IS SZOŠ. 

Jednotlivci: https://is.orienteering.sk/competitions/1507 

Štafety: https://is.orienteering.sk/competitions/1509  

Prihlasovanie na štafety: všetci traja členovia štafety sa prihlasujú 
ako jednotlivci, pričom do poznámky uvedú názov štafety a poradie v 
štafete oddelené pomlčkou.  

Napríklad 3. štafeta z klubu SKS s  pretekármi Jano, Zuza, Fero budú 
prihlásení každý zvlášť, pričom Jano bude mať v poznámke SKS3-1, 
Zuza SKS3-2 a Fero SKS3-3. 

Počet prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov 
štafiet. Ak nebudú prihlásení všetci členovia štafety, prihlášku budeme 
považovať za platnú s tým, že chýbajúce meno sa doplní pri 
prezentácii. 

Neregistrovaní pretekári sa prihlasujú cez informačný systém SZOŠ 
(treba si v ňom vytvoriť konto), alebo mailom na 
sandberg.orienteering@gmail.com v rovnakých termínoch. Prihláška 
mailom je platná až po potvrdení. 

Termín prihlasovania: 05.03.2019 
Dohlášky sú možné po termíne prihlasovania len s prirážkou 50% bez 
výnimky a len do vyčerpania počtu voľných máp. Odhlášky sa 
neakceptujú, treba si vysporiadať medzi samotným pretekárom a 
klubom. 

 Dohlášky sú platné až po písomnom potvrdení mailom. 

Raziaci systém:  SportIdent SI, požičanie čipu 2 €,  pri strate  30 €. 
 
Mapy: Jednotlivci: Beňov háj 1 : 5 000, e 1 m  
  Štafety: Ivanka pri Dunaji, 1 : 5 000, e 1 m 

  obe ISSOM 2007, stav marec 2019, tlač na papier Pretex, formát 
A4.  

  Detské preteky: Základná škola, 1:1000, e 1 m 
  Mapovali: Rado a Martin Jonáš, Filip Kubina, Rastislav Dokupil, 

Matej a Marek Urbanovci, Emil Kukurugya, Peter a Barbora 
Vorlíčkovci, Matúš Trnovec. 
Mapy sa v cieli zbierajú do štartu posledného pretekára štafiet. 

 



 

Terén:  Šprint: novo zmapovaný lesný terén, rovinatý lužný les s kolísavou 
priebežnosťou, miestami hustý nepichľavý podrast. Hlinené valy a 
terénne depresie po starých korytách tokov. 

  Šprintové štafety: Klasická dedinská zástavba a sídlisko.  
 
Zákazy:  Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými 

značkami v zmysle normy ISSOM 2007. Porušenie zákazov sa trestá 
diskvalifikáciou. 

  
  Zakázané územie je územie obce Ivanka ohraničené ulicami Záleská 

a Štefánikova a priľahlé jazero Štrkovka, okrem areálu Základnej školy 
a prístupovej cesty a parkovacích miest.  

 
Opisy KS:  Vytlačené na mape a voľne v centre pretekov. Pre šprintové štafety 

LEN na mape. 
 
Prezliekanie a  V areáli a budove školy. 
WC: 
 
Občerstvenie:  V cieli čistá a ochutená voda. Ďalšie občerstvenie v stánku v centre 

pretekov a v reštauračných zariadeniach v obci (napr. prevádzky na 
námestí sv. Rozálie). 

 
Prvá pomoc:  Zabezpečená v spolupráci s Miestnym spolkom Červeného kríža. 
 
Vzdialenosti:  Bude upresnené v pokynoch.  
Parkovanie:  V okolitých uliciach, bude upresnené v pokynoch 
 
Ceny: V kategóriách mládeže do M-16, W-16 vyhlásime prvých troch, v 

ostatných len víťazov. 

Kategória MW-R sa nebude hodnotiť, každý pretekár dostane malé 
prekvapenie. 

 
Informácie:  Web: http://sandberg.orienteering.sk/snezienka 
 Mail: sandberg.orienteering@gmail.com 
 Tel.: Marek Urban +421 903 272 527 
          
Organizačný  
tím: riaditeľ pretekov: Marek Urban 

stavba tratí: Katka Kotrlová a Filip Kubina 
 hlavný rozhodca: Martin Jonáš R2 
 prezentácia: Martina Brňáková a Marta Jonášová 
 
Protesty:  Písomne s vkladom 10 EUR hlavnému rozhodcovi. 
 
Jury:  Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov. 
 
Predpis: preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných 

vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019. 
 



 

Upozornenie:  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, výsledkoch, na internetovej stránke 
pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. 
Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania 
verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako 
spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade, 
že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť 
fotografovi. 

 
Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom 
riaditeľa pretekov. 

 
 
      Martin Jonáš             Marek Urban 
   hlavný rozhodca          riaditeľ pretekov 
 

Ukážky máp: 

 

 

 

 

Organizácia a sponzori: 

 

 


