PROPOZÍCIE
ŠTÚROV BAJÚZ
8. kolo OR západnej oblasti 2019
Dátum

6.10.2019 (nedeľa)

Technické
zabezpečenie

Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk

Centrum

Základná škola, Školská 221/49, Vinosady
GPS 48.3108881N, 17.2902719E
https://sk.mapy.cz/s/lahoradujo

Klasifikácia

Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na
strednej trati

Kategórie

M/W -10, M/W -12, M/W -14, M/W -16, M/W -18, M/W19-, M/W 40-, M/W 55OPEN, N (náborová pre začiatočníkov), RD (dieťa so sprievodom)
Detská – obrázková trať v centre pretekov pre najmenších

Prihlášky

do 1.10.2019, pretekári registrovaní v SZOŠ cez is.orienteering.sk, zahraniční pretekári a
neregistrovaní pretekári cez prihlasky.spe@gmail.com, od 2.10.2019 len na e-mail
prihlasky.spe@gmail.com, podľa možností usporiadateľa, s 50 % prirážkou. Prihláška
bude akceptovaná až po jej spätnom potvrdení.

Štartovné

M/W -18, M/W19-, M/W 40M/W -12, M/W -14, M/W -16, M/W 55-, Open
M/W -10, RD, N
Detská trať za dobrovoľný príspevok

5€
3€
2€

Úhradu možno realizovať prevodným príkazom na účet:
Klub orientačného behu Sokol Pezinok
IBAN SK3611000000002922884948,
Tatra banka a.s., pobočka Pezinok v termíne zaslania prihlášky.
Štart

11:00 – 12:00 hod. voľný výber štartového času

Prezentácia

10:00 – 10:30 hod. v centre pretekov

Vyhlásenie
výsledkov

cca 13.30 hod.

Vzdialenosti

zhromaždisko- štart do 1000 m
zhromaždisko-cieľ do 1000 m
parkovisko-zhromaždisko do 500 m

Raziaci systém Sportident (SI), zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €
Mapa

U Hrnčíra, mierka 1: 10 000, E 5 m, autor Ondrej Piják. Stav November 2014, revízia
september 2019, spracovaná podľa ISOM 2000, veľkosť 210x297 mm.
Mapy nie sú vodovzdorne upravené.

Terén

Malokarpatský listnatý les, mierne kopcovitý, kamenné pasáže a terénne detaily, miestami
podrast a lúky. Vzhľadom na padajúce lístie, najmä úzke chodníky nemusia byť v teréne
zreteľné. V okrajových častiach vinohrady. Buďte prosím ohľaduplní ku chatárom.

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov
k súťažiam pre rok 2019

Funkcionári

Riaditeľ pretekov
Stavba tratí
Hlavný rozhodca

Informácie

Informácie cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

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 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, miestna TV), za
účelom propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasite s fotografovaním,
oznámte bezokladne túto skutočnosť príslušnému fotografovi.

Michal Tomašovič
riaditeľ pretekov

Michal Tomašovič
Adam Havlík
Veronika Vachová

Veronika Vachová
hlavný rozhodca

