INDIVIDUÁLNY TRÉNING, ŠAŠTÍN - STRÁŽE

INDIVIDUAL TRAINING IN ORIENTEERING

POZVÁNKA NA INDIVIDUÁLNY MERANÝ TRÉNING V ORIENTAČNOM BEHU
(aktualizácia, pokyny)
Dátum: 5. 3. 2022 (sobota)
Technické zabezpečenie: Klub OB Kobra Bratislava
Klasifikácia: individuálny meraný tréning v OB, skrátené trate, mimo klasifikácie SZOŠ
Kategórie/trate: 4 tréningové trate, určené poradie kontrolných stanovíšť, viď nižšie popis tratí
Prihlášky: na mieste obmedzené
Štartovné: pre všetky trate 2€/osoba
Zhromaždisko: Šaštín‐Stráže, parkovisko „do Gazárky“, GPS 48.631138, 17.138656
Štart: 11:00‐13:00 hod., individuálne (štartovacia SI krabička) podľa prihlášky, spevnená plocha
pri horárni „Fáberky“
Cieľ: na rovnakom mieste ako štart (NEZABUDNÚŤ OZNAČIŤ CIEĽOVÚ KRABIČKU!!!)
Výsledky: v prihlasovacej tabuľke, na webe SZOŠ
Vzdialenosti: parkovisko‐štart/cieľ 1600 m, asfaltová cesta bez odbočení (nebude značené),
upresnenie v prílohe nižšie, trate neobsahujú žiadne povinné úseky
Meranie a značiaci systém: Sportident, (bezdotykový režim nebude aktivovaný), vybavenie
kontrolných stanovíšť stojanom s lampiónom a krabičkou SI systému
Terén: rovinatý, veľmi dobre priebežný lesný terén záhorskej nížiny (porastené pieskové duny), v
časti močaristý
Mapa: 1:10000, E=2.5m, stav 2021, formát A4, tlač laserovou tlačiarňou na obyčajný papier 80
g/m2, v obale (euroobal), opisy vo forme piktogramov sú vytlačené na mape a k dispozícii v
pokynoch v prílohe
Popis tratí: k dispozícii sú 4 tréningové trate:
A – 3.1 km/5 ks/prevýšenie 20 m orientačne ľahká trať (vhodná aj pre začiatočníkov)
B – 4.5 km/8 ks/prevýšenie 45 m
C – 6.2 km/11 ks/prevýšenie 55 m
D – 7.9 km/13 ks/prevýšenie 70 m
Informácie boli schválené výborom klubu OB Kobra Bratislava dňa 8. 2. 2022.
Poznámka: individuálny meraný tréning v orientačnom behu nie je hromadné podujatie v zmysle
platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24. februára 2022, vydaného
Vyhláškou ÚVZ SR č. 24/2022, s účinnosťou od 26. februára 2022: https://korona.gov.sk/wp‐
content/uploads/2022/02/vyhlaska_24.pdf; všeobecne platné odporúč

1

Príloha 1

PARKING - ŠTART/CIEĽ, PARKING - START/FINISH

2

5. 3. 2022, tréning, popisy kontrol,
CONTROL DESCRIPTIONS

3

