PROPOZÍCIE

SNEŽIENKY A MACHRI 2022
1. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti v OB

Dátum:

12. marca 2022

Organizátori:

ŠK Sandberg Bratislava

Klasifikácia:

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

Miesto:

Chrenová lúka

Štart:

cca 13.00, bude upresnené

Kategórie:

MW-10, MW-12, MW-14, MW-16, MW-18, MW19-, MW40-, MW55-,
MW-R pre deti so sprievodcom, N - jednoduchá trať pre nováčikov,
OPEN - orientačne náročnejšia trať pre skúsenejších bez ohraničenia
veku a pohlavia, pre deti bude postavená obrázková trať, na ňu sa
netreba prihlasovať vopred.

Štartovné:

N, MWR, MW10:
M-12, M-14, M-16, W-12, W-14, W-16:
Ostatné kategórie:

GPS: 48.197007, 17.067704

4€
5€
6€

Kluby: platby len prevodom na účet SK90 8330 0000 0020 0178 4563
Jednotlivci: v hotovosti na registrácii
Prihlášky:

On-line v systéme IS SZOŠ.
https://is.orienteering.sk/competitions/1712
Neregistrovaní pretekári sa prihlasujú cez informačný systém SZOŠ
(treba si v ňom vytvoriť konto), alebo mailom na
sandberg.orienteering@gmail.com v rovnakých termínoch. Prihláška
mailom je platná až po potvrdení.
Termín prihlášok: 6.3.2022 Ak chcete štartovať ako rodina spolu,
uveďte si túto požiadavku do prihlášky.
Dohlášky a odhlášky sú možné do vytlačenia máp. Po zadaní máp do
tlače sú možné dohlášky len s prirážkou 50% (okrem MWR a N) a len
do vyčerpania počtu voľných máp. Odhlášky po zadaní máp do tlače sa
neakceptujú, treba si vysporiadať medzi samotným pretekárom a
klubom.
Dohlášky sú platné až po písomnom potvrdení mailom.

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

Mapa:

Biely Vrch, 1:10000, e 5m, Autor: Roman Slobodyanyuk, stav 2019

Terén:

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

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
stavba tratí: Peter Vorlíček
hlavný rozhodca: Marek Urban
Predpis:

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

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.
Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom
riaditeľa pretekov.
COVID pravidlá podľa aktuálnej isituácie budú upresnené v pokynoch

Marek Urban
hlavný rozhodca

Organizácia a sponzori:

Radoslav Jonáš a Veronika Prutkayová
riaditeľ pretekov

