
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 

POKYNY pretekov  Jesenná Cena Rapidu. 
 

9. kolo Oblastného rebríčka 2019 a 
Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019. 

 
 

                                                               
 
 
 

Organizátor:  Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk 
  
Špecifikácia  Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS určené najmä pre 

mládež a širokú verejnosť, bez použitia AIR SI. 
 
Dátum a štart:  26. 10. 2019 (sobota),    00:00 = 11.00 hod.  
  
Zhromaždisko:  Bratislava - Rača,  Amfiteáter v Knižkovej doline, (bude otvorený miestny bufet). 
   GPS: 48.2145356N,  17.1447311E 
 
Prezentácia:     26.10. 2019, od 9.00 do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. 
   Dodržte prosím hodinu! 
 
Štart:   11:00 – 12:00 hod., ľubovoľný štart, pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte  
   podľa pokynov štartérov. Po vyštartovaní si pretekári razia SI-jednotku „Štart“. 
 
Uzávierka cieľa: 13.30 hod.  (po tomto čase sa začne zber kontrolných stanovíšť v teréne). 
 
Vzdialenosti: Parkovanie - Zhromaždisko  0 m 
   Zhromaždisko – Štart   1200 m, prev. 100 m, značené bielymi stužkami 
   Cieľ - Zhromaždisko   200 m, bez značenia 
   Obrázková trať v areáli amfiteátra, výsledky nebudú vyhlasované. 
    
Mapa:   Malá baňa 2019, mierka: 1: 10 000, ekv. 5 m, mapované v r.2014 v norme ISOM  
   2000, kartograf Anton Kniebügl, aktualizácia mapy 08/2019 kartograf Milan Petri- 
   nec, formát A4, tlač na vodeodolnom papieri Pretex. 
  
Opisy KS:  Budú vytlačené na mapách a na zhromaždisku aj samostatne v papierovej forme. 
 
Opis terénu:  Listnatý, krásne farebný les v dobre priebežnom teréne, stredná hustota ciest s 
   množstvom terénnych prvkov. 
 
Parametre tratí: M 19-           6,4 km / 215 m,  20 KS 
   M-18, M 40-        5,8 km / 225 m,  17 KS 
   M-16, W 19-, M 55-     4,5 km / 125 m,  13 KS 
   W-18, W 40-, Open  4,1 km /   80 m,  12 KS 
   W 55-, M-14, W-16    3,1 km /   70 m,    9 KS 
   W-14, M-12, N      2,3 km /   50 m,    9 KS 
   M-10, W-10, W-12        2,5 km /   50 m,    9 KS 
   RD             2,4 km /   50 m,    7 KS 
 
Funkcionári:  riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko  R1 
       hlavný rozhodca:  Marián Mikluš R1 
       stavba tratí:   Milan Petrinec R1 
 
Vyhodnotenie:   Vyhlásenie výsledkov pretekov predpokladáme okolo 13.30 hod. 

 Všetci zúčastnení v kategóriách RD, M/W-10, dostanú drobnú vecnú cenu, prví traja 
 v kategóriách M/W-12, M/W-14 a M/W-16 dostanú drobnú vecnú cenu, v ostatných 
 kategóriách budú ocenení len víťazi. 



Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ a príslušných  
   vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019. 
 
Informácie:  Riaditeľ pretekov na e-mail: formanko@t-zones.sk, 
   prípadne telefonicky: 0903 514 492 
 
Počasie:   Fantastické a prekrásne teplé slnečné Babie leto pokračuje, ideálne na behanie a  

  šport. Bezoblačno, slnečno a teplo. Od 10.50 hod. bude teplota vzduchu 16-18  
  st.C, pri vyhlasení výsledkov 22-24 st.C, veľmí slabý a príjemný južný vetrík tzv.  
  southfoehn (južný fén), alebo magyarfoehn (bez prekladu). 

 
Poznámky:   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 a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v IS SZOŠ. 
 

 
       Marián Mikluš     Dušan Formanko 
    hlavný rozhodca     riaditeľ pretekov 
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