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SNEŽIENKY A MACHRI 2023
4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti v OB

Organizátori: ŠK Sandberg Bratislava

Dátum: 4. marca 2023 (sobota)

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

Centrum pretekov:
Bratislava Kramáre. Dom kultúry Kramáre, Stromová 18,
Bratislava, link https://goo.gl/maps/HoYVeNpyzZRt3rid9
V budove v centre pretekov je zakázaný pohyb vnútri v špinavej,
zablatenej obuvi.

Prezentácia: 8:30 - 9:30 v centre pretekov, dohlášky na mieste  s 50%
prirážkou okrem MWR a N, len do počtu voľných máp.

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.
DETI - obrázková trať v priestore štartu a cieľa.

Opis terénu: Trate sú vedené zástavbou rodinných domov a sídliskom vo
svahu. Kopcovitý terén, 90% tratí spevnené plochy.

Štart: 10:00 – 11:00 voľný intervalový štart
10:00 - 11:30 voľný intervalový štart - kategória MWR

Uzávierka cieľa: 12:00

Vyhlásenie výsledkov: predpokladaný čas 12:15

https://goo.gl/maps/HoYVeNpyzZRt3rid9


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

Mapa: Kramáre, 1:4 000, kategórie MW55- mierka 1:3000, e 5 m

ISSOM 2007, stav február 2016, autor: Martin Jonáš
aktualizácia január 2023, ISSprOM 2019
Odkaz na starú mapu:
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1406.jpg
Mapa bude vodeodolne upravená.
Formát A4

Zákazy: Zakázané územie je časť sídliska Kramáre, vymedzené ulicami
Stromová, Vlárska, Cesta na Kamzík a Jaskový rad.

Je zakázané vstupovať do priestorov Dk Kramáre  v obuvi s
kovovými hrotmi.

Opisy KS: Vo forme piktogramov vytlačené na mape a voľne v centre
pretekov. Pre kategórie MWR, MW10 a N budú k dispozícii aj
slovné opisy.

Občerstvenie: V centre pretekov čaj a voda, bufet s ponukou jedla.

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1406.jpg


WC: V budove v centre pretekov.

Prvá pomoc: Tetiana Shuniakova, zhromaždisko

Rozcvičovanie: popri ceste na štart

Parkovanie: v okolitých uliciach (Uhrova, Royova, Jelšová, Jahodová)
Odporúčame využiť MHD, zastávka Bárdošova, linky č 32, 42, 49,
64.

Vzdialenosti: Zhromaždisko – štart: 380 m (značené fáborkami)
Zhromaždisko - cieľ: 320 m (rovnaká cesta ako na štart)

Obrázková trať: Detská obrázková trať bude k dispozícii medzi 9:30 a 11:30 v
blízkosti štartu (viď. mapka na konci dokumentu), bez nutnosti
registrácie. Deti dostanú drobnú odmenu po dobehnutí trate.

Ceny: V kategóriách MW-R, MW-10 budú drobnými cenami odmenení
všetci účastníci. V kategóriách MW -12, MW -14, MW -16 prví
traja pretekári, v ostatných kategóriách prví pretekári.

Informácie: Web: http://sandberg.orienteering.sk/snezienka
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com

Organizačný tím: Riaditeľ pretekov: Veronika Prutkayová
Stavba tratí: Marek Urban, R2
Hlavný rozhodca: Barbora Vorlíčková, R3
Prezentácia: Martina Brňáková a Marta Jonášová

Pravidlá: preteká sa podľa Pravidiel OB platných od 1.2. 2023.

Protesty: Písomne s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.

Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov.

Poznámka: Preteky prebiehajú bez obmedzenia premávky, buďte opatrní
pri prebiehaní ciest.
Prosíme o ohľaduplnosť voči majetku obyvateľov mesta –
zaparkované autá, predzáhradky atď.
Mapy sa v cieli neodovzdávajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel
fair play. Pretekári v cieli neukazujte svoju mapu pretekárom pred
štartom!
Žiadame pretekárov, ktorí štartujú aj ako sprievod v kategórii
MW-R, aby najskôr absolvovali svoju trať a až potom MW-R.
V kategóriách M19, M18,W19 a M40 je regulovaný prebeh cez
cestu, dodržiavajte pokyny organizátora. Na tejto časti cesty je na
mape vyznačený zakázaný vstup, okrem prechodov pre chodcov,
prebeh cesty cez zakázaný priestor v tejto časti povedie k
diskvalifikácii. Pohyb pozdĺž cesty na chodníku je možný.

http://sandberg.orienteering.sk/snezienka


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.

Barbora Vorlíčková Veronika Prutkayová
hlavný rozhodca riaditeľ pretekov



Parametre tratí


