
POKYNY
ŠTÚROV BAJÚZ

8. kolo OR západ SZOŠ 

Termín

Organizátor

Klasifikácia pretekov

Centrum

Parkovanie

Prezentácia

Štart 00

Cieľ

Vyhlásenie výsledkov

Časový limit

Vzdialenosti

WC

Mapa

6.10.2019 (nedeľa)

Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk

otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť

Vinosady, základná škola, Školská ul.
https://sk.mapy.cz/s/golomabufu

Školská a Modranská ulica, buďte prosím ohľaduplní k domácim obyvateľom, neblokujte
vjazdy, rešpektujte vyhradené parkoviská a nechajte dostatočný priestor nielen na prejazd
aút, ale aj traktorov a vinohradníckych strojov.

v centre pretekov v čase 9:30-10:30 hod.

11:00
Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom
musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej
kategórie 2 minúty. Štart je možný medzi 11:00-12:30 hod.

vzdialený 600 m od zhromaždiska, červeno-biele fáborky

cca 14:00 hod.
priebežné výsledky budú zverejňované v centre pretekov
V kategóriách W/M-10 a RD dostanú sladkú odmenu všetci štartujúci. 
V kategóriach MW10-MW16  budú ocenení prví traja pretekári drobnou vecnou cenu,
ostatných kategóriách budú ocenení víťazi kategórií. 

120 min.

centrum - parkovanie: 0-100 m
centrum – štart: 700 m, prevýšenie 50 m značené modro-bielymi fáborkami
cieľ – centrum: 600 m, značené červeno-bielymi fáborkami
centrum – zhromaždisko: 0 m

v priestore centra pretekov

U Hrnčíra, 1:10 000, e=5m, stav 2019 (po revízii) 
Mapy budú vodovzdorne upravené – euroobaly.
 

file:///home/michal/Plocha/STUROV_BAJUZ2019/%5Ch


    

Organizátori Vám prajú pekné športové zážitky!

   Michal Tomašovič,                                                                                       Dominic Ditri,

     riaditeľ pretekov                                                                                        hlavný rozhodca

Popisy KS

Terén

Detská trať

Raziaci system

Protesty

Funkcionári

Poznámka

Popisy budú umiestnené na mapách a  v priestore  zhromaždiska samostatne v papierovej
forme. Kategórie M/W 10, RD navyše slovné popisy KS.

Typický  malokarpatský,  kopcovitý,  prevažne  dobre  priebežný  listnatý  les.  V niektorých
pasážach výskyt skalných útvarov, v západnej časti mapy lúky, vo východnej časti detailný
terén s množstvom jám a zrázov. Stredne hustá cestná sieť. Vzhľadom na padajúce lístie,
najmä malé  chodníky nemusia byť v teréne zreteľné. Buďte prosím ohľaduplní k chatárom,
vinohradníkom a turistom.
 
obrázková trať v priestore centra pretekov

SportIdent
Zapožičanie SI 2,- EUR, za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor vymáhať čiastku
30,- EUR. Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane 
tých, ktorí preteky vzdali alebo neorazili všetky kontrolné stanovištia.

podávajú sa podľa pravidiel OB hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- Eur.

Riaditeľ Michal Tomašovič
Hlavný rozhodca Dominic Ditri
Stavba tratí Adam Havlík
Vedúci štartu Andrej Mikoš

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k
súťažiam na rok 2019.



Parametre tratí

Kat. Dĺžka Prev.  KS Kat. Dĺžka Prev. KS

M10 1,5 25 7 W10 1,5 25 7

M12 2,1 40 8 W12 2,1 40 8

M14 3,1 100 14 W14 2,8 90 10

M16 4,0 150 17 W16 3,1 100 14

M18 4,6 170 18 W18 3,7 130 16

M19 5,3 200 22 W19 4,6 170 18

M40 4,0 150 17 W40 3,7 130 16

M55 3,5 110 15 W55 2,8 90 10

OPEN 3,5 110 15 RD 1,5 25 7

N 2,1 40 8


