
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava

POKYNY
26. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu.

JARNÝ ELIXÍR

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie:   TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Dátum: 8.5.2019 (streda)

Klasifikácia:  otvorené denné preteky v Knokaut šprinte (KO šprint), s určeným poradím kontrolných
stanovíšť.
Kategórie:
Kategórie KO šprint: M-16, M 17-, M 40-, W-16, W 17-, W 40-

Kategórie RD, M,W-10, M-12, W-12 a OPEN. otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným
poradím kontrol  na  štandardnej  trati  s  ľubovoľným štartovým  časom v časovom intervale
10.00 – 11.30. Interval medzi pretekármi minimálne 1 minúta.

Centrum pretekov:  Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Bratislava.
Vstup zo severnej strany.

Prezentácia:  8.00-9.00  v  centre  pretekov  vo  vestibule  pavilónu  telocvične.  Prosím  buďte
presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu.  
Výnimočne do 9.30 ak sa jedná o jednotlivcov, ktorí sa prezentujú iba do kategórií RD, M,W-10, M-12,
W-12 a OPEN.
Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu:
fba.prihlasky@gmail.com  Dohlášky na prezentácii obmedzene.

Vzdialenosti: 
CENTRUM  – ŠTART 1  (kvalifikácia KO, RD, M,W-10, M-12, W-12 a OPEN.)   1 200 m   po zelených
stužkách
CENTRUM – CIEĽ 1            400 m  
CENTRUM  – ŠTART 2  (KO semifinále)  200 m  - po žltých stužkách
CENTRUM  – CIEĽ 2  (KO semifinále, finále C)  200 m
CENTRUM  – ŠTART 3  (finále A,B)  450 m – po modrých stužkách
CENTRUM  – CIEĽ 3  (KO finále)  180 m

Štartovné čísla:  Štartovné čísla pre kategórie KO šprintu budú pridelené po odprezentovaní.
Pretekári sú povinní mať počas pretekov štartovné číslo umiestnené na hrudi. 

mailto:fba.prihlasky@gmail.com


Časový harmonogram
Štart 00 - 9.30  
Kategórie RD, M,W-10, M-12, W-12 a OPEN môžu štartovať iba v čase od 10.00 do 11.30
11.30 – uzávierka  ŠTARTU 1
12.00 – začiatok štartu finále C – po vlnách
12.30 – 13.55  štart semifinále –  po vlnách. Presný rozpis bude zverejnený na zhromaždisku,
nakoľko závisí od počtu prihlásených.
14:30 – uzávierka CIEĽ 2
14.30 – 14.55 štart finále A – po vlnách. Presný rozpis bude na zhromaždisku.
15.10 – 15.35 štart finále B – po vlnách. Presný rozpis bude na zhromaždisku.
16:05 – uzávierka CIEĽ 3

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov kategórií KO šprintu cca
16.00.  V  jednotlivých  kategóriách  budú  víťazi  ocenení  malou  finančnou  odmenou.  Vyhlásenie
výsledkov mimo kategórii  KO šprintu nebude. Pre všetky deti v kategórii  RD, M,W-10, M-12, W-12
bude  v  cieli  pripravená  drobná  sladkosť.  Výsledky  budú  zverejnené  na  stránke  SZOŠ  a
fba.orienteering.sk

Osobitná cena: najstaršia pretekárka a najstarší pretekár KO šprintu = najmladšej disciplíny OB, bude
odmenený (á) osobitnou cenou za statočnosť.

Všetky pretekárky W40- a všetky mamy  z ostatných kategórií sa môžu tešiť na malý darček ku Dňu
matiek.

Mapy:
Rovnice - sever, stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m. autor: Pavol Bukovác, veľkosť A4
Kolotoč, stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m, autor: Pavol Bukovác, veľkosť A5
KnockOut, stav jar 2019, mierka 1:4 000, e=2,5m, autor: Pavol Bukovác, veľkosť A5
Všetky použité mapy sú mapy pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007. Mapy budú
tlačené na vodeodolný papier (pretex).

Pretekári v cieli neodovzdávajú mapu, s mapou idú na vyčítanie SI. Prosíme o dodržiavanie fair
play.  

Zvláštne mapové značky: 
Zelené koliesko - výrazný strom
Čierny krížik - umelý objekt (herný, cvičebný alebo reklamný prvok)

Popisy kontrol: Iba na mapách.

Opis terénu: sídlisková zástavba.

http://fba.orienteering.sk/


Raziaci  systém:  Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme
požadovať  úhradu vo výške 30€. Jeden SI  čip  môže byť  použitý  v  pretekoch iba  jedným
pretekárom.

Zákazy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v zmysle
normy ISSOM 2007. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom ISSOM 528.1 - Oblasť
zakázaného vstupu (olivovo zelená farba) v  teréne  nebudú značené.  Porušenie zákazov sa
trestá diskvalifikáciou.

Parametre tratí merané ideálnym postupom:

kategória kvalifikácia semifinále finále C finále B finále A
 km m KS km m KS km m KS km m KS km m KS

M-16 3,4 80 18 1,34 50 10 1,34 50 10 1,35 30 13 1,35 30 13

M 17- 3,8 100 17 1,5 55 12 1,5 55 12 1,5 35 14 1,5 35 14
M 40- 3,1 75 13 1,34 50 10 1,34 50 10 1,35 30 13 1,35 30 13
W - 16 2,2 65 11 1,32 40 10 1,32 40 10 1,32 30 11 1,32 30 11
W 17- 3,4 75 14 1,35 50 10 1,35 50 10 1,35 30 13 1,35 30 13
W 40- 1,7 60 9 1,32 40 10 1,32 40 10 1,32 30 11 1,32 30 11
OPEN 3,4 80 18             
M,W-12 1,8 60 10             
M,W - 10 1,1 45 6             
RD 1,05 45 5             

Upozornenie: Trate vedú po sídliskových komunikáciách bez obmedzenia cestnej premávky.
Pri prebiehaní ciest buďte ostražití.

Pravidlá,  protesty:  Preteká sa podľa platných pravidiel  orientačného behu pre rok 2019 a
podľa usmernení pre KnockOut šprint uvedených v prílohe pokynov. Protesty s vkladom 10€
hlavnému rozhodcovi. 

Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V okolitých uliciach na sídlisku. Vzhľadom na veľkú
obsadenosť parkovísk odporúčame na dopravu využiť prostriedky MHD.

Prezliekanie a WC: Na prezliekanie je možné použiť vestibul, chodbu a šatne.

Občerstvenie:  po absolvovaní trate čaj, alebo voda so sirupom v priestore vestibulu. Prosíme
pretekárov, aby si jednorazový pohár, ako ho potrebujú, zobrali iba raz.
Pretekári, ktorí si donesú vlastný pohárik a nebudú používať jednorazový plastový, prispejú k
ochrane životného prostredia, za čo ich odmeníme drobnou sladkosťou.



Ďalej bude možnosť zakúpenia drobného občerstvenia z domácej kuchyne.

Prvá pomoc: bude poskytnutá v cieli.

Odpad triedime: plasty do žltého a ostatný odpad do čierneho vreca. Ďakujeme.

Ochrana osobných údajov a fotografovanie:  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. Počas pretekov budú vyhotovované obrazové záznamy (fotografie) na osobnú
potrebu pretekárov ako spomienka na preteky, na propagáciu klubu, za účelom propagácie
orientačného behu hlavne z vyhlásenia výsledkov a dobehu do cieľa. V prípade, že nesúhlasíte
s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť príslušnému fotografovi.

Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca: Peter Glončák
Staviteľ tratí: Pavol Bukovác

VŠETCI  ŠTARTUJÚCI  SA  ZÚČASTŇUJÚ  PRETEKOV  DOBROVOĽNE  A  NA  VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ,  BEZ  NÁROKU  NA ODŠKODNÉ  PRI  ZRANENÍ  ALEBO ÚRAZE  SPÔSOBENOM
POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditeľ pretekov:
Hana Šmelíková

              Hlavný rozhodca:
                               Peter Glončák

                                          



           


