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

Jesenná Cena Rapidu 2016 
10. kolo Oblastného rebríčka ZO 2016 

 
Pokyny: 

 
Usporiadateľ:  TJ  RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk  
Dátum:  9.10.2015 (nedeľa) 
Centrum pretekov:  Telocvičňa Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.  
     Príjazd zo svetelnej križovatky Dolnozemská cesta/ Gettingova ul. 
Parkovanie:         Na parkovisku Ekonomickej univerzity. Parkovanie v areáli školy a na  
   plochách za školou je zakázané. 
Zhromaždisko: Objekt TELOCVIČNE (nazývaná aj *školička*) Ekonomickej Univerzity. 
   Nachádza sa v smere od parkoviska za veľkou aulou EU. Pozri si prílohu. 
   Pretekári budú mať k dispozícii na prezliekanie 2 malé šatne a priestor 
   chodby na prízemí. K dispozícii budú aj WC a sprchy.  
   V priestoroch zhromaždiska je wi-fi signál, prístupové údaje sú k dispozícii 
   u vrátnika telocvične. Žiadame Vás o udržiavanie čistoty !!! 
Prezentácia:          V nedeľu 9.10.2016, od 9.00–10.00 hod. v centre pretekov. Dodržte čas!!! 
Štart:   00:00 = 11:00 hod.  západne 50 m od telocvične 
Detská obrázková trať v čase 11:00 až 12:15 pred vchodom do Ekonomickej univerzity pri 
   parkovisku. 
Vzdialenosti: Parkovanie - Zhromaždisko  200 m 
   Zhromaždisko – Štart    50 m 
   Štart a cieľ detská obrázková trať 200 m 
   Cieľ - Zhromaždisko      0 m 
Štartová listina:     Štartuje sa voľným výberom štartového času, s min. odstupom 1. minúty 
   v rámci rovnakej trate.  
   Pretekári v kat. "Gamča" štartujú podľa štartovej listiny. 
Uzávierka štartu: 12:15 hod. 
Štartové čísla:  Pretekári pretekajú bez štartových čísiel. 
Opisy KS: K dispozícii budú iba na zhromaždisku v papierovej forme v piktogramoch. 
 Na mape opisy kontrolných stanovíšť nebudú. 
Rozcvičovanie: Pred štartom sa pretekári môžu rozbehávať iba v priestore medzi telocvičňou 
   a parkoviskom, na východe ohraničeným budovami univerzity a na západe 
   ohraničeným hlavnou cestou. Ostatný priestor je zakázaný! 
Mapa:   Pod prístavným mostom, mierka 1:5000, ekvidištanta 1 m, stav október 
   2015, aktualizácia október 2016, (kreslená v ISSOM 2007), mapoval Milan 
   Petrinec. Formát mapy A4, bez vodovzdornej úpravy.  
   Na štarte budú k dispozícii euroobaly. 
Pre detskú Obrázkovú trať:  Pod prístavným mostom detská, mierka 1:2000, ekvidištanta 
   1 m, stav október 2015, formát mapy A5, bez vodovzdornej úpravy. 
 
Použité špeciálne značky:  

 
Opis terénu:  
Časť priestoru pretekov tvorí parková úprava (veľmi dobre priebežná) kombinovaná so 
zástavbou. Strednú časť mapy až po dunajskú hrádzu tvoria neudržiavané priestory, ktoré 
postupne zarástli burinou a náletovými porastami po bývalej výstavbe Prístavného mosta. 
V južnej časti mapy sa nachádza športový areál, do ktorého trate nie sú vedené. Medzi hrádzou 
a Dunajom na východnej strane mapy sa nachádza lužný les charakterizovaný v tomto vegetač-
nom období vysokým podrastom (asi 1 meter). Odporúčame pretekárom zakrytie dolných 



končatín a maximálne využívať chodníčky, ktorých je tam veľká hustota. Tmavozelená farba 
410.0  húština a husté zelené šrafovanie 409.0 sú naozaj nepriechodné! 
Pri KS č. 58 sa nachádza sídlo jazdeckej polície, v mape vyznačenej žltozelenou farbou (privátny 
priestor). Žiadame pretekárov nevbiehať to uvedeného priestoru. Porušenie sa bude trestať 
diskvalifikáciou. 
 
Upozornenie pre trate kategórií M19-: 
Táto trať má v postupe na KS č. 47 značený brod cez rameno Dunaja, kde je v čase vydania 
pokynov hĺbka cca po kolená. V prípade stúpnutia hladiny by boli pretekári informovaní o danej 
situácii v priestore zhromaždiska. 
 
Upozornenie pre trate kategórií M19-, W19-, M18-, M45- : 
Od KS č. 46 bol presekaný chodník v rákosí až na miesto brodu, kde sa môže hĺbka vody 
pohybovať od 0 do 30 cm. 
 
Severnejší brod bude mať 
už príchod brodu značený 
stužkami od priľahlého 
chodníka. Brod je široký asi 
5 m a hlboký max. 30 cm. 
Po prebrodení bude ešte 
značený úsek v dĺžke cca 
30m. 
 
Výrez mapy severného 
brodu: 

 
 
 

Južnejší brod iba pre 
kat. M19 bude zo smeru 
nábehu značený stužkami 
ako lievik, ktorý asi po 20m 
dlhom brode hlbokom 30-
50 cm bude ešte značený 
stužkami asi 100 m po 
brehu Dunaja pre obchádz-
ku vývraťového poľa.  
 
 
 
 
 
Vpravo - výrez mapy 
prechodu južného brodu: 
 

 
Hlavní funkcionári:  riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1                                     
    hlavný rozhodca: Andrej Petrinec, R2 
    staviteľ tratí:  Milan Petrinec, R1 
       Katka Schenková, R2 (detská obrázková trať) 
Protesty:  S vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi. 
   Rozhodcovská Jury sa ustanoví na mieste v prípade potreby riešenia  
   protestu z prítomných rozhodcov 1. triedy. 
Obrázková trať:    Pre najmenšie deti je pripravená obrázková trať v priestore zhromaždiska. 
   Štart je voľný v čase 11:00-12:30 hod. Výsledky vyhlasované nebudú, 
   všetky deti dostanú sladkú odmenu.  
Zdravotná služba: Na zhromaždisku bude k dispozícii lekár z radov organizátorov. 
Stravovanie: Nebude zabezpečené. 
Umývanie a WC: V priestoroch telocvične budú k dispozícii sprchy aj WC. 
Vyhlásenie výsledkov: Predpokladáme asi o 13:30 hod. 
Poznámky:  Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné 
   riziko a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo 
   úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 
 
Platí absolútny zákaz prebiehania cez cestné komunikácie vedúce na Prístavný most!!!! 
Upozorňujeme aj na možnú premávku na prístupovej asfaltovej komunikácii za univerzitou, ktorá 
vedie až k mostu. 
 
POZOR!:  Rameno Dunaja mimo vyznačených brodov je hlboké asi 1 až 3 m, prechod 
       mimo vyznačených brodov je prísne zakázaný!!!!! 
 
 



Parametre tratí: (prevýšenie je blížiace sa k nule) 
 
Trať 1:   M19-    7,10 km 29 KS 
Trať 2:   W19-, M-18, M45-  4,70 km 17 KS 
Trať 3:   W45-, M55-, OPEN  3,70 km 17 KS  
Trať 4:   M-14, W-18, W55-  2,70 km 12 KS 
Trať 5:   M-12, W-12, W-14, N 2,40 km 12 KS 
Trať 6:   MW10, RD   1,00 km   8 KS 
Trať 7:   Gamča/chlapci  2,71 km  11 KS 
Trať 8:   Gamča/dievčatá  2,36 km  11 KS 
 

Členovia oddielu OB TJ Rapid Bratislava prajú všetkým pretekárom 
príjemné športové zážitky a správny smer! 

 

PARTNERI  PRETEKOV: 
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Situácia príjazdu do centra pretekov: 
 

 


