
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY

VALENTÍNSKY SPORKO 2013
4. kolo Zimnej ligy 2013 v OB Západnej oblasti SZOŠ

Klub orientačného  behu KOBRA Bratislava  Vás  víta  na  pretekoch Valentínsky Sporko 2013.  Pre  zdarný  priebeh 
pretekov a Vašu spokojnosť sme Vám pripravili tieto pokyny.

Dátum konania: 10. 02. 2013 (nedeľa).

Usporiadateľ: Klub orientačného behu KOBRA Bratislava.

Klasifikácia: Otvorené, denné, preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS.

Informácie: http://  www.kobra-orienteering.sk  , e-mail: kniebugl.miloslavov@stonline.sk

Raziaci systém: SportIdent.

Zhromaždisko: SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava, 
http://www.souptba.sk,  parkovanie v okolí na priľahlých uliciach.
Zákaz parkovania v areáli školy!

Prezentácia: 10. 02. 2013,  09,30 – 10,30 hod. na zhromaždisku (pozor, zmena času oproti propozíciám).

Šatne a WC: V priestore zhromaždiska. Prosíme o dodržiavanie čistoty v budove,
zákaz vstupu v bežeckej obuvi s kovovými hrotmi!

Vzdialenosti: Parkovanie: 50 - 200 m od zhromaždiska,
Štart: 1000 m od zhromaždiska,
Cieľ: 25 m od zhromaždiska.

Štart: 00:00 = 11,30 hod., (pozor, zmena času oproti propozíciám), uzávierka štartu 12,30 hod.,
každý pretekár má výber ľubovoľného štartového času.

Rozcvičovanie: V priestore pred štartom. Ostatný priestor je pre pretekárov zakázaný.

Časový limit: 60 minút.

Občerstvenie: Po dobehnutí voda so sirupom v priestoroch zhromaždiska.

Vyhlásenie výsledkov: predpokladaný čas je o 13.30 hod. 
Víťazi kategórií obdržia drobné vecné ceny,
v kategóriách W–10, W–14 prvé tri, M–10, M–14 prví traja.
Ceny venovala spoločnosť Holcim Slovensko, a.s.

Mapa: Slanec – Pekná cesta, M=1:5 000, E=5 m, stav január 2013,  rozmer A4, autor Juraj Petrinec.
Mapa je v norme ISSOM 2007, neštandardná značka zarastený vinohrad.
Mapa s traťou bude vytlačená kvalitnou laserovou technológiou bez vodovzdornej úpravy. 
Na štarte budú k dispozícii plastové obaly.

Terén: Mierne svahovitý až kopcovitý, zastavaná plocha, vinohrady, malokarpatský les.
S výnimkou kategórií M/W-10 a M/W-14 väčšia časť tratí vedie mimo zastavané územie, 
preto odporúčame bežeckú obuv s kovovými hrotmi.
Upozorňujeme pretekárov na zvyšky starých plotov, ktoré sa nachádzajú najmä v oblasti 
starých vinohradov a prosíme o zvýšenie pozornosti v týchto oblastiach.

Dĺžky tratí: kategória dĺžka trate počet kontrol
W–10 1,1 km 5
W–14 1,5 km 7
W–18 1,9 km 9
W 19– 2,8 km 13
W 45– 2,5 km 10
M–10 1,1 km 5
M–14 1,5 km 7
M–18 2,7 km 13
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M 19– 3,3 km 13
M 45– 2,7 km 14
Open - 1,5 km 6
RD – 1,1 km 5

Popisy kontrol: Popisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov nebudú vytlačené na mapách a budú 
k dispozícii len samostatne na zhromaždisku.

Upozornenie: Preteká sa podľa platných Pravidiel OB. 

Organizátori z Klubu orientačného behu KOBRA Bratislava 
Vám prajú pohodu a príjemné športové zážitky

V Bratislave dňa 6. 2. 2013

Kniebügl Anton Stasz Michal
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca


