Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Propozície pretekov Slovenský rebríček jednotlivcov
v orientačnom behu, INOV-8 Cup 2022.

RAČIANSKY SÚČET 2022
Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Technické zabezpečenie: TJ RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk
Termín:

25.6.2022 (sobota) národné rebríčkové preteky INOV-8 na stredných tratiach.
26.6.2022 (nedeľa) národné rebríčkové preteky INOV-8 na dlhých tratiach.

Klasifikácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov na stredných a dlhých tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť.

Centrum pretekov: ZŠ Tbiliská ul. 4, Bratislava, GPS: 48°12'55.4"N 17°09'40.6"E
https://goo.gl/maps/Jg6UDoZfJuP2jTjV8
Kategórie:

W-12A, W-14A, W-16A, W-18A, W-20A, W21-E,B, W35-A, W40-A, W45-A,
W50-A, W55-A, W60-A, W65-A, W70-A
M-12A, M-14A, M-16A, M-18A, M-20A, M21-E,B,D, M35-A, M40-A, M45-A,
M50-A, M55-A, M60-A, M65-A, M70-A,
Predpokladané časy víťazov podľa Súťažného poriadku pre OB, čl. 3.1.6.

Verejné kategórie: MWR - dieťa alebo začiatočník so sprievodom (dĺžka do 1km)
W-10, M-10, jednoduché trate pre deti do 10 rokov.
K3 - kondičná, orientačne náročnejšia trať v dĺžke asi 3 km.
N - náborová, orientačne jednoduchšia trať pre začiatočníkov v dĺžke asi 2 km.
Obrázková trať - najmä pre deti predškolského veku, v priestore zhromaždiska,
prihlasovanie priamo na mieste, účasť zadarmo.
Organizátor si vyhradzuje právo kategóriu zrušiť, alebo ju zlúčiť s inou
kategóriou v prípade, že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári.
Spôsob razenia:

Elektronický SportIdent, zapožičanie čipu =2,-€, strata čipu =60,-€.

Prihlášky:

na linke: https://is.orienteering.sk/competitions/1686
výnimočne e-mailom na obrba@formax.sk, prihláška platí až po potvrdení.

Štartovné:

- prihlášky do 17.6.2022:
za 2 preteky
RD, M/W-10, -12A, N
=14,- €
M/W-14A, -16A, 60-A, 65-A, 70-A
=20,- €
Ostatné kategórie
=24,- €
- prihlášky od 18.6.2022 s prirážkou 50%
- v cene za štartovné je zahrnutý odvod do SZOŠ

za 1 preteky
=10,- €
=14,- €
=17,- €

Platba v termíne prihlášky na účet číslo IBAN: SK47 1111 0000 0010 0990 4000
SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX
V správe pre prijímateľa uveďte skratku oddielu / klubu, ako variabilný symbol
použite 202206.
Prezentácia:

Na ZŠ Tbiliska 4, 24.6.2022 v čase 18.00 - 21.00 hod.
25.6.2022 v čase 09.00 - 11.00 hod.

Štart pretekov:

25.6.2022
26.6.2022

00:00 = 13:00 hod.
00:00 = 10:00 hod.

Mapa:

Sobota: mierka 1: 10 000, ekvidištanta 5m, formát A4
Nedeľa: mierka 1: 15 000, ekvidištanta 5 m, formát A4
mierka 1: 10 000, ekvidištanta 5 m, formát A4 a A3
Mapovali Mirek Sykora a Milan Petrinec – jar 2020 a Róbert Miček – jar 2022,
kreslené podľa ISOM 2017.

Opis terénu:

Po oba dni listnatý les, väčšinou dobre priebežný s množstvom komunikácií.
Priestor pretekov je členitý s výškovým rozdielom do 300 m. V sobotných
pretekoch je priestor pretekov tvorený množstvom násypov a kameňov,
s veľkým množstvom terénnych detailov.
Priestor nedeľných pretekov zasahuje do tohto typu terénu len pre kategórie
s dlhšími traťami. Kratšie trate sú postavene v dobre priebežnom, ale svahovom
lese s občasnými terénnymi detailmi, v spodnej časti tvoria okraj mapy
vinohrady.

Vyhlásenie výsledkov:

Ubytovanie:

Ako súčet časov dvoch víkendových pretekov (25.6. a 26.6.2022) v
centre pretekov, asi o 14.00 hod.

Organizátor nezabezpečuje.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov 25.6.:
Staviteľ trati
25.6.:
Hlavný rozhodca 25.6:
Riaditeľ pretekov 26.6.:
Staviteľ trati
26.6.:
Hlavný rozhodca 26.6:

Dušan Formanko
Marián Mikluš
Beáta Vávrová R2, Milan Petrinec R1
Dušan Formanko
Juraj Šmelik
Milan Petrinec R1

Informácie:

e-mail: obrba@formax.sk

Predpis:

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

Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 25.5.2022.
Poznámky:

- Vydaním týchto propozícií je celá oblasť od Rače smerom na východ až po údolie
s Fanglovským potokom vyhlásená za zakázanú.
- 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.
- Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas
alebo následkom týchto pretekov.

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

Beáta Vávrová R2, Milan Petrinec R1
hlavní rozhodcovia

PARTNERI PRETEKOV:

