Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
PROPOZÍCIE
47. ročník pretekov PRVÝ JARNÝ KUFOR, alebo 14. raz bez Petra Slámu
2. kolo Oblastného rebríčka Západ 2022.
Organizátor:

Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk

Špecifikácia
pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým
razením Sport Ident, určené najmä pre mládež a širokú verejnosť.

Dátum a štart:

20. 3. 2022 (nedeľa),

Zhromaždisko:

Bratislava - Kamzík, Cvičná lúka, GPS: N 48°10.99"

Parkovanie:

Na priľahlých parkoviskách.

Raziaci systém:

Elektronický SportIdent, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €.
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €.
Systém "AIR" nebude aktívny.

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 so sprievodom), detská obrázková
trať.

Štartovné:

Kat. M/W-10, -12, -14, -16, RD, N =5,- €
M,W-18, 19-, 40-, 55-, OPEN,
=8,- €
Obrázková trať – dobrovoľné štartovné.
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe prihlášky.
Dodatočné prihlášky po termíne a pri prezentácii za prirážku 50% štartovného,
okrem kategórií N a RD.

Prihlášky:

Prihlasujte za oddiel do 14.3.2022, pomocou on-line systému na adrese:
https://is.orienteering.sk/competitions/1711
Prihlášky po termíne s prirážkou 50% štartovného, obmedzené podľa počtu máp
(okrem kateg. N a RD), iba e-mailom na adrese: obrba@formax.sk
platia až po spätnom potvrdení.

Prezentácia:

20. 3. 2022, od 9.00 h. do 10.00 h. v mieste zhromaždiska.
Dodržte čas prezentácie!

Mapa:

Kramerov lom, M=1:10 000, E=5 m, stav 2018-2021 ISOM 2000, rozmer A4.

Opis terénu:

Listnatý les, stredná hustota porastov, miestami so strmšími svahmi, v niektorých častiach je málo komunikácií.

Funkcionári:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:

Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov pretekov PJK predpokladáme okolo 13.30 hod.
Všetci klasifikovaní pretekári získajú body do OR 2022 podľa stanoveného kľúča.
Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat. M/W -10, -12, -14, -16, RD a víťazi
v kat. M/W -18, 19-, 40-, 55-, Open, N.
Odmenené budú aj deti na Obrázkovej trati.
Ocenený bude aj víťazný oddiel v bodovaní klubov, získa špeciálnu doživotnú
klubovú cenu – Prvý Jarný Kufor 2022.

00:00 = 11.00 hod.
E 17°05.92"

Dušan Formanko, R1
Milan Petrinec, R1
Ján Štubňa

Hodnotenie oddielov: Víťaz v kategórii získa počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených
pretekárov v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie

umiestnenie bude mať o 1 bod menej, posledný hodnotený pretekár v kategórii
získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.
Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích
predpisov k súťažiam pre rok 2022.

Informácie:

Riaditeľ pretekov na e-mail: obrba@formax.sk

Poznámky:

- Mapy sa v cieli neodovzdávajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel fair play.
Pretekári v cieli neukazujú svoju mapu pretekárom pred štartom!
- Po dobehu na zhromaždisku bude nápoj podávaný do vlastných pohárov.
- Vami vyprodukovaný odpad nenechajte na zhromaždisku.
- 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.
- Preteky prebehnú v režime OP, pre deti do 18 rokov OTP, prípadne v deň pretekov
platnými opatreniami.

- Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas
alebo následkom týchto pretekov.
Milan Petrinec
hlavný rozhodca

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

PARTNERI PRETEKOV:

