Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Pokyny
7. kolo oblastného rebríčka Západnej oblas SZOŠ 2022
Jesenná Cena Sporka

Dátum konania:

22.10.2022 (sobota)

Usporiadateľ:

Klub orientačného behu KOBRA Bra slava, v spolupráci s futbalovým
klubom OŠK v Plaveckom Štvrtku.

Klasiﬁkácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej tra
s určeným poradím KS.

Zhromaždisko:

Plavecký Štvrtok, futbalový štadión OŠK (GPS: 48.37043, 17.01069)
Zákaz vstupu na trávnaté plochy futbalových ihrísk!

Parkovanie:

Na parkovisku pri futbalovom štadióne a na prístupovej komunikácii.
Prosíme o ohľaduplnosť voči ostatným parkujúcim a domácim.

Prezentácia:

22.10.2022, 09:00 – 10:00 hod.
Po 10:00 hod. už nebude možné vykonávať zmeny v prihláškach. Žiadame
vedúcich oddielov o dodržanie časového harmonogramu prezentácie.

Kategórie:

M,W-10; M,W-12; M,W-14; M,W-16; M,W-18; M,W19-; M,W40-; M,W55RD - dieťa v sprievode rodiča
N - orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov
OPEN - kratšia orientačne náročnejšia trať
Detská obrázková trať

Šatne a WC:

Šatne, WC a umývanie v priestoroch futbalového štadióna.

Vzdialenos :

Parkovanie - Zhromaždisko:
Zhromaždisko - Štart:
Cieľ - Zhromaždisko:

50-250 m,
50 m, označené modrými stužkami,
30 m

Štart:

000 = 11:00 hod. Voľný výber štartovného času, príchod ku štartu
najneskôr 12:15

Rozcvičovanie:

V okolí štadióna a cestou na štart. Zvyšný priestor je pre pretekárov
zakázaný.

Časový limit:

90 minút, uzávierka cieľa o 14:00 hod.

Terén:

Rovinatý terén, prevažne ihličnatý les, hustá cestná sieť, terénne násypy –
valy. V čas terénu hustejší až ťažko priechodný podrast (borovicový porast s
malinčím). V južnej čas terénu sa nachádza nový neprekonateľný múr
(výška 2m) ktorý je zakázané prekonávať akýmkoľvek spôsobom (pla pre
vybrané kategórie, viď text nižšie).

Raziaci systém:

Kontaktné razenie SportIdent, požičanie SI-čipu 2 €, strata zapožičaného
SI-čipu 30 €.

Mapa:

Kameňák, 1:10 000, E=2,5 m, rozmer A4, norma ISOM 2017-2, stav 10/2022,
autor Jozef Wallner
Mapa je vytlačená na synte ckom papieri zn. Pretex gramáže 100g/m2.
Mapa sa v cieli nebude odovzdávať, dodržujte prosím zásady fair-play!

Trate:

Kategórie W19-, M-18, M19- a M40- majú na tra uzlovú kontrolu, dbajte
na správne poradie KS. Tieto trate vedú aj cez miestny potok, ktorý je možné
prekonať (prebrodiť) poväčšine toku, výška vodnej hladiny dosahuje 10-30
cm, dbajte na opatrnosť pri prekonávaní potoka s ohľadom na mäkký
podklad.
Je prísne zakázané využívať pre postupy štátnu cestu I/2 (vyznačené v mape
zn. 711). Zvýraznené sú aj možné prechody značkou ) ( (zn. 710).

Detská trať:

V tesnej blízkos priestoru zhromaždiska bude pre malé de pripravená
detská obrázková trať s mapkou. Absolvovanie trate je možné medzi 11:00
a 13:00. Štartovné dobrovoľné priamo na mieste. Každý účastník bude
odmenený.

Opisy kontrol:

Opisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú vytlačené na
mapách a samostatne k dispozícii na zhromaždisku.

Občerstvenie:

Po dobehnu voda so sirupom priestoroch zhromaždiska do vlastných
pohárov/ﬂiaš.
Možnosť zakúpenia teplého jedla, pochu n, kávy, čaju, nealko nápojov
v priestoroch zhromaždiska.

Priebežné výsledky:

Priebežné výsledky nebudú zverejňované v papierovej forme, budú
pravidelne aktualizované na stránke:
h ps://www.orienteeringonline.net/Results.aspx?Compe onID=12598

Vyhlásenie výsledkov:

14:00 hod. (predpokladaný čas) – vyhlásenie podľa kategórií:
MW-10, RD
vyhlásení budú všetci
MW-12, MW-14
vyhlásení budú prví traja umiestnení
Ostatné kategórie
vyhlásení budú víťazi kategórie

Funkcionári:

Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Stavba tra

Karol Hierweg, R2
Juraj Horniak
Jozef Wallner, R2

Parametre tra :
Kategória

Dĺžka (km)

Počet kontrol

Prevýšenie (m)

RD

1.2

6

10

W-10

1.2

6

10

W-12

1.3

7

10

W-14

1.6

8

15

W-16

2.5

12

20

W-18

3.0

14

25

W 19-

4.8

17

30

W 40-

3.0

14

25

W 55-

2.5

12

20

M-10

1.2

6

10

M-12

1.3

7

10

M-14

2.5

12

20

M-16

4.0

16

25

M-18

5.8

21

30

M 19-

6.7

23

40

M 40-

5.8

21

30

M 55-

4.0

16

25

N

1.2

6

10

OPEN

2.7

14

25

Obrázková (de )

0.15

8

0

Ochrana osobných
údajov:

Upozornenie:

Prihlásením sa na eto preteky každý účastník súhlasil so zverejnením
svojich údajov: (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej
lis ne a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a aj v informačnom
systéme Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ). Podrobné
informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente
Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke SZOŠ.
V priebehu pretekov budú zabezpečované dokumentačné a osobné
fotograﬁe slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na preteky, k
informovaniu verejnos o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte so
zverejnením svojej fotograﬁe, oznámte to priamo fotografovi.
Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných
Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2022.
Organizátori z Klubu orientačného behu KOBRA Bra slava
Vám prajú pohodu a príjemné športové zážitky!

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ
NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM
TÝCHTO PRETEKOV.

Karol Hierweg
riaditeľ pretekov

Juraj Horniak
hlavný rozhodca

