MIKULÁŠSKE PRETEKY 2022
Propozície
16. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť
6. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ v orientačnom behu

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov - Západná oblasť

Technické
zabezpečenie

Športový klub VAZKA Bratislava

Webstránka

mikulas.vba.sk

Klasifikácia
pretekov

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným
poradím kontrolných stanovíšť (KS) + mlynkovina

Dátum
Centrum
pretekov
Šatne a WC
Doprava

4. 12. 2022 (nedeľa)
Bratislava, areál FTVŠ UK, Nábrežie arm.gen.L.Svobodu 9 , mapa
atletický štadión
na štadióne k dispozícií 1 stan ako šatňa a 2 ks TOI-TOI
prístup MHD, zastávka Lanfranconi električky č.4 a 9, autobusy: č.29,30,39

Parkovanie

verejné parkovisko pod mostom Lanfranconi

Prezentácia

8:10 – 9:15 hod. v centre pretekov
Pozor!
Pretekári (jednotlivci a zástupcovia klubov), ktorí budú prihlásení vopred, budú
mať uhradené štartovné vopred, nebudú vyžadovať žiadnu zmenu v prihláške a
majú svoj čip, nemusia ísť na prezentáciu. Po príchode na zhromaždisko-na
štadióne, si môžu zobrať svoje štartovné čísla a smerovať rovno na štart po
vyznačenej trase.
Pretekári, ktorí neuhradili štartovné, majú zmeny a požičiavajú si čip, sa prídu
odprezentovať, kde obdržia aj štartovné čísla.
Bližšie informácie v pokynoch.

Kategórie

M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M19-, M40-, M55W-10, W-12, W-14, W-16, W-18, W19-, W40-, W55Nábor - orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a
dospelých začiatočníkov

RD - rodič s dieťaťom
Open - kondičná, orientačne náročná trať
Detská obrázková trať - pre najmenších na štadióne
Spôsob
razenia

elektronický systém SportIdent (zapožičanie čipu: 2€, v prípade poškodenia
alebo nevrátenia: 30€), kontaktné razenie
pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy

Prihlášky

do 27.11.2022 do 23:59 hod.
Pozor:
PRETEKÁRI REGISTROVANÍ V SZOŠ - použite prosím: Informačný systém
SZOŠ. Prihlášku je nutné uhradiť vopred prevodom na účet:
SK61 8330 0000 0028 0137 8686 tak, aby bola pripísaná najneskôr 2.12.2022
23:59. Do správy pre prijímateľa uveďte skratku klubu alebo meno pretekára.
NEREGISTROVANÍ PRETEKÁRI - použite prihláškový systém na stránke:
ŠK VAZKA.
Prihlášku je nutné uhradiť vopred prevodom na účet:
SK61 8330 0000 0028 0137 8686 tak, aby bola pripísaná najneskôr 2.12.2022
23:59. Do správy pre prijímateľa uveďte skratku klubu alebo meno pretekára.
Dohlášky po termíne a pri prezentácii len podľa možností usporiadateľa a bez
garancie Mikulášskeho balíčka na: prihlasky@vba.sk Prihláška platná až po
spätnom potvrdení.

Štartovné

Nábor, RD
- 5€
M/W 10,12,14
- 5€
ostatné kategórie
- 8€
Detská obrázková trať - dobrovoľné štartovné
(v cene je Mikulášsky balíček pre každého pretekára prihláseného v riadnom
termíne)

Opis terénu

univerzitné areály UK a STU, terén - parkový dobre priebežný, miestami
zarastený, časť priestoru rovinatá, časť mierne až viac svahovitá, hustá sieť
spevnených chodníkov a ciest, povinný úsek pre prekonanie Botanickej ulice:
nadchod pre peších oproti čerpacej stanice OMW.

Mapa

Univerzitná
mierka: 1:4000 e=2,5 m
autor: Peter Mlynárik, november 2022
mapa bude vodovzdorne upravená
rozmer: rôzny pre rôzne kategórie - A5, A4, A3, upresnené v pokynoch

Štart

00 = 10:00, intervalový
kategórie RD, OPEN a Nábor voľný intervalový od 10:00 do 11:30 hod.
Detská obrázková trat od 9:30-12:30 hod.v priestore štadióna

Štartové čísla

povinné, pre prihlásených s uhradeným štartovným k dispozícii samoobslužne
v priestore zhromaždiska.

Orientačná
pikoška

Občerstvenie
Vyhlásenie
výsledkov

Tradičná Mlynkovsko - Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách od
MW-16 do MW40-.
Trať v týchto v kategóriách bude obsahovať “self-choice = vlastnú voľbu”
postupu s 3 variantmi A,B,C.
od štartu k uzlovej kontrole (označenej ako trojuholník v krúžku). Od nej
pretekár pokračuje na trati v danom poradí kontrol až do cieľa.
Postup: 1 minútu pred štartom si pretekár vezme mapu príslušnej kategórie,
vyberie si variant A,B, alebo C. Kontroly sú označené 1(A),1(B),1(C),
2(A),2(B),2(B).....a odštartuje. Pokiaľ sa nestihol pred štartom rozhodnúť, môže
rozmýšľať aj na trati ale už mu beží čas. Ak si vyberie 1(B), pokračuje na 2(B).
Keď dobehne na uzlovú kontrolu napr. 3,( trojuholník v krúžku), pokračuje ďalej
v určenom poradí 4,5,6…až do cieľa. Príklad trate je na mape:

nápoj v cieli
približne o 12:30 hod.
ocenení budú:
- prví traja pretekári v kat. od M/W-10, -12, .14, -16, -18, Nábor
- iba víťazi v kat.M/W 19-, 40-, 55-, Open,
v kategóriách RD a Detská obrázková trať sa nebude vyhlasovať

Funkcionári
pretekov

Riaditeľ pretekov: Barbora Šmelíková
Hlavný rozhodca: Stanislava Ančicová
Stavba tratí:
Peter Mlynárik

Časomiera:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:
Webstránka:
Ďalší:
Informácie
Predpis
Ochrana
osobných
údajov

Mikuláš Šabo, Miroslav Lago
Milan Kováč
Katarína Kováčová
Juraj Opršal, Adam Müller
Mikuláš, Anjel a Čert

www.mikulas.vba.sk
eva.kralova@vba.sk
Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných
Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2022.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich
údajov: (meno, kategória, klubová príslušnosť, registračné číslo v SZOŠ) v
prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov ako
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.

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

SPONZORI A PARTNERI PRETEKOV

