
 POKYNY

SNEŽIENKY A MACHRI - JUNIOR
SNEŽIENKY A MACHRI - SENIOR

1. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti v OB

Dátum: 12. marca 2022

Organizátori: ŠK Sandberg Bratislava

Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s pevným 
poradím kontrol.

Zhromaždisko: Lamač, Chrenová lúka GPS: 48.197007, 17.067704
Na  zhromaždisku  je  možné  stavať  klubové  stany  pre  prípad
nepriaznivého počasia

Parkovanie: v Lamači, Cest  a na Klanec

Kategórie: Snežienky a Machri Junior: MW-10,  MW-12,  MW-14,  MW-16, MW-
18, MW-R pre deti so sprievodcom, pre deti obrázková trať na lúke od 
13:00 h

Snežienky  a  Machri  Senior:  MW19-,   MW40-,   MW55-,  N  -  
jednoduchá trať pre nováčikov, OPEN - orientačne náročnejšia trať pre 
skúsenejších bez ohraničenia veku a pohlavia.

Registrácia:    Na zhromaždisku od 12.00 h

Dohlášky len s prirážkou 50% (okrem MWR a N) a len do vyčerpania 
počtu  voľných  máp.  Úhrada  štartovného  na  zhromaždisku  len  pre  
pretekárov bez klubovej príslušnosti, ostatní bezhotovostne. Prosíme 
pri  registrácii  o  prekrytie  horných  dýchacích  ciest  a  dodržiavanie  
odstupových vzdialeností.

Vzdialenosti: parkovanie - zhromaždisko 1000 m
zhromaždisko - štart   0 m
zhromaždisko - cieľ     0 m

Mapa: Biely Vrch,  1:10000, e 5m, Autor: Roman Slobodyanyuk, stav 2019, 
aktualizácia 2022. Opisy kontrol sú na mape

Zvláštne značky čierny krížik a krúžok: umelý objekt
v mape: zelený krížik: vývrat

https://goo.gl/maps/1KkBEfgh5BKXpEKb6
https://goo.gl/maps/uHLJ92c6PF6itPc58
https://goo.gl/maps/uHLJ92c6PF6itPc58


Terén: Plochý aj  kopcovitý lesný terén, listnatý priebežný les, hustá sieť ciest,
hlboké rovné doliny, miestami hustejší mladý les.

Zakázaný priestor: celý okolitý les

Štart: 13:00 h, štartuje sa podľa štartovej listiny

Cieľ: v cieli  občerstvenie po behu, prineste si vlastné poháriky, uzávierka
cieľa: 16:00 h

Vyhlásenie výsledkov: vzhľadom na Covid obmedzenia nebude, výsledky budú on-line.

Raziaci systém: SportIdent SI, požičanie čipu 2 €,  pri strate  30 €

WC: Prenosné WC na lúke

Prvá pomoc: Na zhromaždisku klubový lekár 

Informácie: Web: http://sandberg.orienteering.sk/snezienka
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com
Tel.: V. Prutkayová 0907 191659, R. Jonáš 0902 488202

Organizačný tím:
riaditeľ pretekov: Veronika Prutkayová, Radoslav Jonáš
hlavný rozhodca: Marek Urbanň
stavba tratí: Peter Vorlíček
štart: Emil Kukurugya, Rasťo Dokupil
cieľový areál: Barbora Vorlíčková
registrácia: Marta Jonášová
detská trať: Edita Máčajová

Predpis: preteká  sa  podľa  pravidiel  OB,  súťažného  poriadku  a  príslušných
vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2022

Protesty: Písomne s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi

Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov

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 fotografie, za účelom informovania
verejnosti  o pretekoch  a tiež  k osobnej  potrebe  pretekárov  ako
spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade,
že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť
fotografovi

COVID  pravidlá:   Preteky  sa  budú  organizovať  v  súlade  s  protiepidemiologickými
opatreniami  platnými  v  čase  pretekov.  Prosíme  Vás  o  dodržiavanie
aktuálnych  protiepidemiologických  opatrení.  Sledujte  aktuálne
opatrenia na www.korona.gov.sk.

http://www.korona.gov.sk/


Podujatie  je  organizované  v  režime ZÁKLAD,  nebude  teda potrebné
nosiť  žiadne  čestné  prehlásenia.  V  centre  pretekov  a  pri  štarte  sa
odporúča dodržať odstup 2 m, nepodávať si ruky. V centre pretekov
musí  každý  účastník  používať  rúško  alebo  respirátor  (to  neplatí  pri
vstupe do koridoru štartu a tesne po dobehu do cieľa, pri jedení a pití).

Radoslav Jonáš
Marek Urban  Veronika Prutkayová

      hlavný rozhodca riaditelia pretekov

Dĺžky tratí a prevýšenia: 

Kategória Dĺžka (km) Prevýšenie (m) Počet KS

MW-10 1,6 25 7

MWR 1,6 25 7

MW-12 2,1 40 8

MW-14 3,1 125 8

M-16 4,6 150 13

W-16 4,1 175 11

M-18 5,4 300 16

W-18 4,6 150 13

M19- 6,7 325 17

W19- 5,4 300 16

M40- 5,4 300 16

W40- 4,6 150 13

M55- 3,7 50 12

W55- 3,4 60 13

Open 4,9 200 12

N 1,8 20 8

Ukážky mapy



Organizácia a sponzori:


