
POKYNY
TROJKRÁĽOVÝ VEREJNÝ TRÉNING V ORIENTAČNOM BEHU

Termín 06.01.2022

Centrum tréningu les nad Areálom zdravia Rozálka- 48.30334, 17.24678, prístup z parkoviska
po asfaltovej ceste (cca 1 000 metrov). Cesta z parkoviska na
zhromaždisko a z cieľa na parkovisko nebude značená

Parkovanie parkovisko za Arénou Pezinok- 48.29673, 17.25572

Usporiadateľ Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Harmonogram 10:00 – štart 00
10:00 – 12:00 podľa štartovnej listiny

Štart Štartovať sa bude zo "smetiaku" (štartovacie zariadenie upravené pre
bezkontaktný štart). Ten bude zároveň centrom tréningu. Štartovacia
procedúra je podrobne vysvetlená vo videonávode.

Mapa mierka 1:5000, E 2,5 metra, autor Vladislav Piják, stav 2020
Kategória A formát A3; kat. B,C a formát A4,
mapa nie je vodovzdorne upravená

Kategórie A, B, C

Dĺžky tratí A   4,6 km
B   2,9 km
C   1,9 km

Klasifikácia tréningu Tréning v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Opis terénu Klasický malokarpatský priebežný les. Miestami kamenistý podklad. Hustá
sieť lesných ciest. Veľmi dobrá viditeľnosť.

Poplatky štartovné- 3€
použitie  čipu- 1€ (hradí sa spolu so štartovným)z dôvodu minimalizácie
zhromažďovanie budú všetci pretekári štartovať s prideleným požičaným
čipom)

https://goo.gl/maps/ynfHct9jkm9bBVU98
https://goo.gl/maps/UZByKE4XWLVuHdF77
https://drive.google.com/file/d/1wGsUwhXyUjwp4v8nROe4vmx4Bzh34ohh/view


Razenie Použité bude elektronické meranie SportIdent.
Každý bude behať s vopred prideleným čipom, ktorý si nájde priamo v
"štartovacom zariadení". Štartovacia procedúra je podrobne
vysvetlená vo videonávode.
Nezabudnite použiť s prideleným čipom stojan s označením „clear“ a
„check“ a samozrejme zo štartovacieho zariadenia „štart“. Po dobehnutí
„cieľ“ a odovzdať do otvoru z druhej strany kontajnera pridelený čip.

Vyhlásenie výsledkov Výsledky budú po spracovaní zverejnené na stránke
is.orienteering.sk/competitions/1693

Funkcionári riaditeľ tréningu Pavol Poláček st.
stavba tratí Andrej Mikloš ml.

COVID-19 Tréning sa bude organizovať v súlade s protiepidemiologickými
opatreniami platnými v okrese Pezinok v plánovanom čase tréningu.
Prosíme Vás o dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.
Sledujte aktuálne opatrenia na www.korona.gov.sk

Iné Šatne a WC NEBUDÚ k dispozícii. Odporúčame sa prezliekať v autách.
Drobné veci je možné uložiť pri štartovacom zariadení.
Kontrolné stanovištia budú v lese do 14.00 hod.

Mapa areálu

https://drive.google.com/file/d/1wGsUwhXyUjwp4v8nROe4vmx4Bzh34ohh/view
https://drive.google.com/file/d/1wGsUwhXyUjwp4v8nROe4vmx4Bzh34ohh/view
https://is.orienteering.sk/competitions/1693
http://www.korona.gov.sk


VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ TRÉNINGU DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ÚRAZE ALEBO ZRANENÍ

SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TOHTO TRÉNINGU.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! :)


