
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

ŠK Farmaceut Bratislava 

POKYNY 

pretekov Oblastného rebríčka v orientačnom behu. 

DUNAJSKÁ BUZOLA 

 

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

Technické zabezpečenie:   ŠK Farmaceut Bratislava 

 

Dátum: 15.9.2021 (streda) 

 

Klasifikácia: otvorené denné preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrol – stredná trať. 

 

Centrum pretekov: Studienka 48.5168572N, 17.1443356E,  

https://sk.mapy.cz/s/kokebegobe 

 

Prezentácia: 12.00-13.00 v centre pretekov. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr 

na e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com  Dohlášky na prezentácii obmedzene. 

 

Vzdialenosti: Parkovisko – centrum (=cieľ) = cca 600 m 

                         centrum - štart=cca 200 m po modrobielych stužkách 

 

Kategórie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open, N (nábor-

pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom) 

 

Kategória RD Prosíme pretekárov doprevádzajúcich deti, aby tak urobili až po absolvovaní svojej 

trate 

 

Štart 00: 13:00. Voľný štart. Štartový čas si môžete zarezervovať do 14.9.2021 do 23:59 tu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17y2y3JKdMrv3C46rZ3Vcg7e5k4r3eQuv6cbOsxgrOn4/edit?usp=s

haring 

 

Pretekári bez rezervácie času si počkajú na najbližšiu voľnú minútu. 

Uzávierka štartu: 14:30 

Uzávierka cieľa: 16.00 

Časový limit: 90 minút 

 

Mapa: Studienka 2021, stav 7/2021,  mierka 1:4 000, e=2m. Mapa pre orientačné športy podľa normy 

ISSprOM 2019, autor: Dušan Furucz. 

Mapy budú tlačené na vodeodolnom papieri. 

 

Popisy kontrol: v tlačenej podobe na zhromaždisku. Na mapách nebudú. 

 

https://sk.mapy.cz/s/kokebegobe
mailto:fba.prihlasky@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17y2y3JKdMrv3C46rZ3Vcg7e5k4r3eQuv6cbOsxgrOn4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17y2y3JKdMrv3C46rZ3Vcg7e5k4r3eQuv6cbOsxgrOn4/edit?usp=sharing


Opis terénu: Dobre priebežný rovinatý les s pieskovými dunami. Miestami podrast s černícami. Nájde sa aj 

nejaká bažina. 

 

Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme 

požadovať úhradu vo výške 30€. Jeden SI čip nemôže byť použitý v pretekoch viackrát. 

SI jednotky budú nastavené do bezkontaktného režimu. 

 

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 16.30. Víťazi 

v jednotlivých kategóriách budú ocenení drobnými vecnými cenami. Výsledky budú zverejnené na 

stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk 

 

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2021. Protesty 

s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi. 

 

Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. Pozdĺž verejných komunikácií. Cesta do centra pretekov 

nebude značená. 

 
 

Občerstvenie: v cieli po absolvovaní trate voda so sirupom. Uprednostňujte, prosím, používanie 

vlastných pohárikov. Jednorazové poháriky používajte v obmedzenom množstve. Je to šetrnejšie 

k životnému prostrediu. 

 

Prvá pomoc: bude poskytnutá v cieli. 

 

Odpad triedime: plasty do žltého a ostatný odpad do čierneho vreca. Ďakujeme. 

 

Ochrana osobných údajov a fotografovanie:  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 informačnom systéme SZOŠ. 

Počas pretekov budú vyhotovované obrazové záznamy (fotografie) na osobnú potrebu pretekárov 

ako spomienka na preteky, na propagáciu klubu, za účelom propagácie orientačného behu hlavne 

z vyhlásenia výsledkov a dobehu do cieľa. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte 

bezodkladne túto skutočnosť príslušnému fotografovi. 

http://fba.orienteering.sk/


 

Opatrenia na minimalizáciu rizika šírenia COVID-19: - podujatie je organizované v režime ZÁKLAD 

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné 

očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. Limitom pre uskutočnenie takéhoto 

podujatia je 100 pretekárov. Nebude teda potrebné nosiť žiadne čestné prehlásenia.  

Pri prezentácii prosime použiť rúško alebo prekrytie dýchacích ciest. V Centre pretekov a pri štarte 

sa odporúča dodržať odstup 2 m, nepodávať si ruky. V Centre pretekov musí každý účastník 

používať rúško alebo prekrytie dýchacích ciest (to neplatí pri odchode na štart, po príchode z cieľa, 

pri konzumácii a umývaní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková 

Hlavný rozhodca: Ján Mižúr 

Staviteľ tratí: Pavol Bukovac  

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, 

BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO 

NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 

 

Riaditeľ pretekov:                                                                                                   Hlavný rozhodca: 

  Hana Šmelíková                                                                                                            Ján Mižúr 

 

                                      

                   

       

 

 

 

PARAMETRE TRATÍ  

KATEGÓRIA DĹŽKA (km) /PREVÝŠENIE (m) 

M-10, W-10, RD 1,7/20 

M-12, W-12, N 2,3/30 

M-14, W-14, W55- 3,1/40 

M-16, W-16, W-18, W40-, M55- 4,5/60 

W19-, M-18, M40- 5,1/70 

M19- 6,7/90 

OPEN 4,5/60 


