
 

 

 

 

Propozície 

Vyčistime si NAŠE MESTO 

Pezinský plogging run 

Scorelauf - preteky jednotlivcov s voľným výberom poradia KS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Usporiadateľ:  Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk 

Dátum   22.08.2020 (sobota) 

Centrum pretekov  Pezinok – Rozálka, pri zimnom štadióne 

   GPS 48°17'46.9"N 17°15'21.7"E 

Klasifikácia Otvorené, denné preteky jednotlivcov s voľným výberom poradia KS (kontrolných 

stanovíšť) - pretekár musí obehnúť všetky kontroly na mape podľa vlastného výberu a v 

čo najkratšom čase. 

Kategórie/Trate T1 – trať cca 6 km, orientačne náročnejšia  

T2 – trať cca 4 km, stredne orientačne náročná  

T3 – trať cca 2 km, orientačne nenáročná 

Detská obrázková trať – registrácia na mieste 

Prihlášky do 21.08.2020, 12:00, cez https://is.orienteering.sk/competitions/1631 

V prípade, že nie ste členom SZOŠ (Slovenského Zväzu Orientačných Športov) prihlášky 

posielajte priamo na e-mail preteky@sokolpezinok.sk. 

od 21.08.2020 12:00 na e-mail preteky@sokolpezinok.sk podľa možností usporiadateľa,  

 prihláška bude akceptovaná až po jej spätnom potvrdení. 

Štartovné  Dobrovoľné štartovné 

Prezentácia  13.30 – 14.30 hod. v centre pretekov 

Štart  15.00 – 16.30 hod. voľný výber štartovného času 

GPS: 48°17'46.9"N 17°15'21.7"E 

Vyhlásenie výsledkov cca 18.00 hod. Vyhlásime víťazov 3 kategórií (muži + ženy) – rozhodujúci bude čas 
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Parkovanie  V priestore centra - štartu/cieľa 

Vzdialenosti zhromaždisko – štart: do 100 m 

zhromaždisko – cieľ: do 100 m 

parkovisko – zhromaždisko: cca 250 m 

Raziaci systém  Sportident (SI), zapožičanie 1 € za kus. V prípade nevrátenia čipu bude organizátor 

vymáhať úhradu 30.-EUR 

Mapa Hastikov pusták II, mierka 1: 7 500/1: 10 000, E 2,5 m, autor Vlado Piják. Stav december 

2018, spracovaná podľa ISSOM 2017, veľkosť A3/A4. Mapy nie sú vodovzdorne 

upravené. 

  Priestor Kejda, Stará hora, Perecký dom. 

Terén  Vinohrady a malokarpatský listnatý les, kopcovitý, miestami podrast aj kamenné pasáže. 

  Vysoká hustota ciest, ojedinele polomy. 

Občerstvenie Pre každého aktívneho pretekára bude pripravené malé občerstvenie v mieste   

  zhromaždiska pretekov. 

Poznámka  Súčasťou podujatia bude Pezinský Plogging run. Cieľom je zber voľne pohodeného 

odpadu spojeného s behaním, je to spojením športového zážitku so zvýšením povedomia verejnosti 

o potrebe chrániť životné prostredie okolo nás. Výsledkom bude vyčistené okolie v ktorom žijeme 

Projekt povedie k zvýšeniu ekologického povedomia u detí aj dospelých a k poukázaniu na potrebu 

zvýšeného záujmu o prírodu a jej ochranu a zároveň im poskytne nezabudnuteľný športový zážitok. 

Orientačný beh je šport, ktorý rozvíja sebavedomie, koncentráciu, vytrvalosť, schopnosť orientovať sa 

a samostatnosť. Účastníci behu budú mať možnosť počas/po dobehnutí pretekov zbierať plasty 

a odpad a prinášať ich do zberných miest v mieste konania podujatia. Odpad bude následne roztriedený 

a riadne zlikvidovaný. 

Podujatie sa uskutoční za každého počasia 

 

Funkcionári Riaditeľ pretekov  Peter Karch  

Stavba tratí  Tomáš Šipoš  

Hlavný rozhodca  Pavol Poláček st. 

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 obrazové záznamy (fotografie, miestna TV), za účelom propagácie orientačného behu. V 

prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. 
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