
 Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 ROZPIS 

 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) 
 Prezentácia:  22.10.2022,  09,00 – 10,00 hod. 
 Štart:  000 =  11,00  hod. 
 Mapa:  Kameňák, 1:10 000, E=5 m, norma ISOM 2017-2. 

 Rozmer A4. Stav 08/2022,  autor  Jozef Wallner. 
 Mapa bude vodovzdorne upravená. 
 Mapa sa v cieli nebude odovzdávať, dodržujte prosím zásady fair-play. 

 Terén:  Rovinatý terén,  prevažne ihličnatý les, hustá  cestná sieť, terénne násypy - 
 valy. V čas� terénu hustejší podrast. 

 Kategórie:  M,W-10; M,W-12; M,W-14; M,W-16; M,W-18;  M,W19-; M,W40-; M,W55-; RD - 
 dieťa v sprievode rodiča; N - orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov; K3 - 
 kratšia orientačne náročnejšia trať. 
 Detská obrázková trať pri zhromaždisku. 
 V prípade malého počtu štartujúcich si organizátor vyhradzuje právo zlúčiť 
 kategórie. Detaily budú spresnené v pokynoch. 

 Štartovné:  RD;M,W–10;M,W–12; M,W–14; M,W-16,N  5,-  € 
 Ostatné kategórie  8,- € 
 Detská obrázková trať  dobrovoľné štartovné 
 Platba pri prezentácii podľa prihlášky. 

 Raziaci systém:  kontaktné razenie SportIdent, požičanie  SI-čipu  2,- €  , strata zapožičaného 
 SI-čipu  30,- € 

 Parkovanie:  Na parkovisku pri štadióne. 

https://sk.mapy.cz/s/mofudepuje


 Prihlášky:  do  17.10.2022  – v   IS SZOŠ 
 Pre nečlenov SZOŠ aj na  OrienteeringOnline 
 Oneskorené prihlášky a prihlášky pri prezentácii za štartovné s prirážkou 50% 
 (okrem kategórií N a RD) a len do vyčerpania voľných máp v požadovaných 
 kategóriách. 
 Na Detskú obrázkovú trať sa bude prihlasovať priamo na mieste štartu tejto 
 tra� aj spolu s úhradou štartovného za túto trať. 

 Vyhlásenie výsledkov:  14,00 hod. (predpokladaný čas)  - vecné ceny 
 v kategóriách  M,W-10 a RD sú vyhlásení všetci pretekári 
 v kategóriách M,W-12 a M,W-14 sú vyhlásení prví traja 
 v ostatných kategóriách víťazi 
 detská trať - odmena za absolvovanie trate priamo v cieli 

 Funkcionári:  Riaditeľ pretekov  Karol Hierweg, R2 
 Hlavný rozhodca  Juraj Horniak 
 Stavba tra�  Jozef Wallner, R2 

 Informácie:  kobra-orienteering.sk  karol.hierweg@gmail.com 
 Predpis:  Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného  poriadku a príslušných 

 Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2022. 
 Ochrana 
 osobných  údajov:  Prihlásením  sa  na  �eto  preteky  každý  účastník  súhlasí  so  zverejnením  svojich 

 údajov:  (meno,  kategória,  klubová  príslušnosť)  v  prihláške,  štartovnej  lis�ne  a 
 výsledkoch  na  internetovej  stránke  pretekov  a  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  s  uverejňovaním  svojej  fotografie, 
 oznámte to priamo fotografovi 

 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  Juraj Horniak 
 riaditeľ pretekov  hlavný rozhodca 

https://is.orienteering.sk/competitions/1736
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12598

