Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
PROPOZÍCIE
2. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu.
DUNAJSKÁ BUZOLA
Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Dátum: 27.10.2019 (nedeľa)
Centrum pretekov: Stupava – lúka pri Vápeničnom potoku: https://sk.mapy.cz/s/3w9ja
Klasifikácia: otvorené denné preteky trojčlenných šprintových lesných štafiet v orientačnom behu
s hromadným štartom.
Kategórie: ŠTAFETY:
MWM-12, MWM-16, MWM 17-49, MWM 50-, OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej
príslušnosti).
Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. Možné zoskupenia sú
M-W-M, M-W-W, W-M-M, M-M-W, W-M-W, W-W-M a W-W-W. Nesmie byť zoskupenie M-M-M.
Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN. Stredný úsek bude kratší.
Nie je podmienkou, že ho musí bežať žena.
Kategória RD (deti do 10 rokov s doprovodom) otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným
poradím kontrol na štandardnej trati s ľubovoľným štartovým časom. Interval medzi pretekármi
minimálne 1 minúta.
Prihlášky: do soboty 19.10.2019 cez prihlasovací systém
https://is.orienteering.sk/competitions/1519
Každý člen štafety sa prihlasuje ako jednotlivec, pričom do poznámky uvedie názov štafety a poradie
v štafete oddelené pomlčkou.
Napríklad: v kat. MWM 17 bude mať FBA dve štafety. V 2.štafete budú v takomto poradí pretekári
Jožko Kapusta, Evička Mrkvičková, Janko Šalát.
V poznámke každého jednotlivca bude uvedené:
Jožko Kapusta - poznámka FBA2-1, Evička Mrkvičková FBA2-2, Janko Šalát FBA2-3
Ak nebudú prihlásené všetky úseky, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že chýbajúce mená
sa doplnia pri prezentácii.
Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom je platná až
po spätnom potvrdení.

Štartovné: MWM-12, MWM-16 15€/štafeta, MWM 17-49, MWM 50-, OPEN 18€/štafeta. RD 1€.
Platba pri prezentácii podľa zaregistrovanej prihlášky klubu. Dohlášky na prezentácii obmedzene, do
vyčerpania počtu voľných máp.
Prezentácia: 27.10.2019 11.00 – 12.00 v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí
nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu. Všetky zmeny po termíne
prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu:
fba.prihlasky@gmail.com
Štart štafiet: hromadný štart 1. úsekov 13.00
Štart prvého pretekára RD: po vybehnutí väčšiny 3.úsekov cca 14.00. Uzávierka štartu:14:30
Uzávierka cieľa: 15.30
Mapa: Vápeničný potok, autor: Dušan Furucz, Pavol Bukovac, 1 : 4 000, ekvidištancia 2,5 m, ISSOM
2007, stav september 2019, tlač na papier Pretex, formát A4.
Opis terénu: mierne zvlnený priebežný les s množstvom terénnych detailov (meandre potokov, malé
ryhy). Terén nebol 30 rokov použitý na preteky v orientačnom behu.
Predchádzajúce mapy: Greenpeace, Boleška
Zákazy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v zmysle normy
ISSOM 2007. Oblasť so zakázaným vstupom bude vyznačená značkou 709 Neprístupná oblasť (fialové
šráfy).
Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. SI jednotky budú nastavené na
režim bezkontaktného razenia. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme
požadovať úhradu vo výške 30€.
Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 16:00.
V mládežníckych kategóriách MWM-12, MWM-16 budú ocenené štafety na prvých troch miestach
drobnými vecnými cenami. V ostatných kategóriách iba víťazné štafety. Pre všetky deti v kategórii RD
bude pripravená drobná sladkosť. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2019. Protesty
s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.
Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov.
Vzdialenosti: Parkovisko – zhromaždisko cca 2000m
centrum - štart=cieľ do 100 m
Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V obci Stupava na verejných komunikáciách
a parkoviskách.
Na lesnej asfaltovej ceste vedúcej ku zhromaždisku platí zákaz vjazdu motorových vozidiel. Výnimka
zo zákazu bola udelená iba vozidlám usporiadateľa. V súčinnosti s vedúcimi jednotlivých klubov je

možné skoordinovať dopravu ťažkej batožiny (klubových stanov) a dopravu účastníkov so zníženou
mobilitou. Informujte sa u svojich vedúcich. Vedúci klubov budú osobitne informovaní.
V mimoriadnych prípadoch kontaktujte: h.smelikova@gmail.com.
Dodržiavanie čistoty a poriadku pokladáme za samozrejmosť. Preteky sa konajú na území Chránenej
krajinnej oblasti Malé Karpaty, Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty v Území európskeho
významu Homol'ské Karpaty. Prosíme, aby naozaj nikde neostali zabudnuté žiadne odpadky.
Prezliekanie: V mieste zhromaždiska je možnosť postavenia klubových stanov
Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca: Miroslav Papuga
Staviteľ tratí: Peter Glončák

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.
Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca: Miroslav Papuga

