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

POKYNY

18.Trojkráľové preteky v orientačnom behu
Pezinok 6.1.2017

1. kolo oblasti Západ 2017
 
 Dátum: 6.1.2017

Centrum: Pezinok , Malacká cesta 63 - Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných
stanovíšť.

Kategórie: M,W–10, M,W–12, M,W–14, M,W–16, M,W–18, M,W19–, M,W40–, M,W55–, 
Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie
N - jednoduchá trať pre začiatočníkov
RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom
Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

Štart: 11.00 -12.30 hod ľubovoľný
detské preteky: 11:00- 13.00

Prezentácia: 9.00 – 10.30 v mieste  pretekov
detské preteky  na štarte detských pretekov v centre

 
Vzdialenosti:

parkovisko - centrum 250 m
centrum - cieľ 75 m
centrum - štart modré fáborky 700 m
Mapový štart 150 m

Parkovanie: pri vchode do Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela, viď mapka na konci

Raziace zariadenie: Sportident, zapožičanie 2 €/kus, v prípade nevrátenia 35 €

Mapa: “Pinelka 2016” 1: 5000 , E 5 m stav  december 2016 autor  Štefan Noga, revízia 
Ch. Heffner, M. Pätoprstý, D. Ditri, M. Topor, M. Tomašovič , formát A4, mapy nie sú 
vodovzdorne upravené, igelitové obaly budú na štarte. 

Špeciálne symboly:  zelený krúžok - výrazný strom
čierny krúžok - pamätník, pomník
čierny krížik - umelý objekt



Terén: Typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov po 
vinohradníckej činnosti, časť v zastavanej oblasti a areáli nemocnice. Začiatočnícke kategórie 
najmä areál nemocnice. Nebezpečné skalné zrázy sú ohraničené v teréne žltými 
stužkami.!!!

Parametre tratí a opisy KS:
M,W–10, RD 1300 m, prevýšenie: 0 m, počet kontrol: 8
M,W-12, N 1800 m, prevýšenie: 15 m, počet kontrol: 13
M–14, W-16, W40-, Open, M55- 2300 m, prevýšenie 105 m, počet kontrol: 15
M-16, W–18, M40- 2900 m, prevýšenie: 120 m, počet kontrol: 19
M19- 4000 m, prevýšenie: 140 m, počet kontrol: 25
W-14, W55- 1900 m, prevýšenie: 80 m, počet kontrol: 15
M-18, W19- 3600 m, prevýšenie: 130 m, počet kontrol: 21
Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov. 
Kategórie RD, W-10, M-10 aj slovne. Piktogramy na mape  sú.
 
WC a šatne: Chodbu pri rehabilitačnom oddelení môžete použiť na prezliekanie. WC je v 
budove.

Vyhlásenie výsledkov: cca 13.00 hod
v kat. RD, M, W-10, M, W -12, M, W-14, budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví 
traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi.
Detská trať – voľný výber KS – nemeria sa čas, nevyhodnocuje sa podľa umiestnenia. Každý 
súťažiaci, ktorý má orazené všetky KS dostane v cieli malú pozornosť.
Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka - Západ za rok 2016.

Stavba tratí: Michal Tomašovič

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Hlavný rozhodca: Beata Vávrová

Dôležité upozornenie: Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní 
cesty na štart  dávajte dobrý pozor. Zakázaný priestor je celý areál Pinelovej nemocnice, 
okrem cesty parkovisko-zhromaždisko a zhromaždisko-štart .
Mapy sa neodoberajú. Dodržujte zásady fair-play
Vzhľadom na charakter terénu odporúčame obuv s kovovými hrotmi.
Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ.

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



 Mapka parkoviska a centra pretekov:
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