
 

PROPOZÍCIE 
 

12. ročníka pretekov YETI ZIMA CUP v orientačnom behu, 
 

2. kolo OR 2017 pre Západnú oblasť SZOŠ

 
Dátum:  29. 1. 2017 (nedeľa) 
 
Usporiadateľ: TJ Rapid Bratislava - Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Klasifik. pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. 
 
Zhromaždisko:    Areál SAV, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 

                                        GPS: N 48°10′12″  E 17°04′18″ 
 

Prezentácia: 29.1. 2017, od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste zhromaždiska. (dodržte čas!!!) 
 
Štart: Individuálny, voľný v čase 10.30 - 11.30 hod. 
 
Mapa: SAV – Patrónka, v norme ISSOM, M=1:4000, E=2m, rozmer A4, stav máj 2015. 
 
Opis terénu: Na území 0,3 km2 sa striedajú rôznorodé krajinné typy, od starostlivo upravených 

 parkov s roztrúsenými budovami cez výrobno-skladovú zónu, výsypky zarasteného 
stavebného odpadu až po pôvodné sezónne podmáčané jelšiny a preslnené dubiny 
i jaseniny, často s krovitým (väčšinou nepichľavým) podrastom. Výškové rozpätie je 
165 – 215 m n.m., väčšina terénu je na mierne naklonenom svahu prechádzajúcom 
do roviny, iba okrajové časti a oblasti s terénnymi úpravami sú strmšie. 

 
Kategórie:       M/W-10,  M/W-12,  M/W-14,  M/W-16,  M/W-18,  M/W 19-,  M/W 40-,  M/W 55-, 
 Open, N (nábor-pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom), detská obrázková trať 
 
Štartovné: M,W–10, M/W-12, M,W–14, M/W-16, RD =2,- € 
 Ostatné kategórie  =4,- € 
 Detská obrázková trať =dobrovoľné 
 Platba pri prezentácii podľa prihlášky zaregistrovanej klubom. 
 
Prihlášky:       do 25.1.2017, cez on-line systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net, 

Priama linka: 
 http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3212 
 Prihlášky po termíne s prirážkou 50% štartovného obmedzené podľa počtu máp. 
 Informácie na: formanko@t-zones.sk 
 
Raziaci systém: SportIdent, zapožičanie SI čipu =2,- €, nevrátenie čipu =30,- €. 
 
Vyhodnotenie:   Okolo 13.00 hod. (predpokladaný čas). Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat. 
        RD, M/W -10, -12, -14, -16,  a víťazi v kat. M/W -18, 19-, 40-, 55-, Open, N. 
        Odmenené budú aj všetky deti na Obrázkovej trati. 
 
Funkcionári:     Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 
                      Hlavný rozhodca: Marián Mikluš, R3 
                      Stavba tratí:  Ján Štubňa 
 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích 

predpisov k súťažiam pre rok 2017. 
 
Poznámka: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez 
 nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom 
 týchto pretekov. 
 
       Marián Mikluš         Dušan Formanko 
          hlavný rozhodca        riaditeľ pretekov 


