Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
7. kolo Oblastného rebríčka 2017.

POKYNY
44. ročník pretekov Prvý Jarný Kufor, alebo 11. raz bez Petra Slámu.
Organizátor:

Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk,

Špecifikácia
pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
pre kategórie M,W-10, M,W-12, M,W-14, N, OPEN, RD.
Otvorené, denné preteky jednotlivcov s voľným výberom kontrolných stanovíšť
pre kategórie M,W-16, M,W-18, M,W 19-, M,W 40- a M,W 55-, presný popis je nižšie.
Prvé, predposledné a zberné kontrolné stanovište je pevne určené.

Dátum:

19. 3. 2017 (nedeľa)

Zhromaždisko:

Areál Biofarmy Príroda, pri Lozorne. GPS: N 48°18′20.4″ E 17°02′35.9″ Z cesty 1.tr. č.2
Stupava-Lozorno, odbočiť 2,5 km za Stupavou doprava. Príjazd je úzkou obojsmernou
asfaltovou komunikáciou v dĺžke 1,7 km. Pozor na dodržiavanie predpísanej rýchlosti v
tomto úseku! Pretekárom bude k dispozícii samostatný krytý priestor.

Parkovanie:

Postupne, pozdĺžne na príjazdovej ceste pred vstupom do areálu.
Dodržujte pokyny usporiadateľskej služby!

Prezentácia:

9:00 - 10:00 v centre pretekov. Dodržte čas prezentácie!

Štart:

11:00 – 12:30
Ľubovoľný štart - pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartérov.

Vzdialenosti:

Zhromaždisko – Štart
Cieľ - Zhromaždisko

Kategórie:

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55Open, N (nábor pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom), detská obrázková trať.

Upozornenie:

V kategóriách M,W-16, M,W-18, M,W 19-, M,W 40-, M,W 55- je určené poradie prvého,
predposledného a zberného kontrolného stanovišťa. Po prebehnutí prvým KS musí pretekár
absolvovať všetky KS vyznačené na mape v ľubovoľnom poradí. Predposledné a zberné KS
razí ako posledné. Medzi predposledným a zberným KS už nesmie raziť žiade iné KS. (viď
obrázok). Vynechanie KS sa trestá diskvalifikáciou! Na štarte budú k dispozícii fixky na
vlastné pospájanie KS, prípadne odporúčame značiť si počas pretekov prebehnuté KS.
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Obrázok: Pretekár ako prvé kontrolné stanovište musí označiť KS č. 80.
Následné KS č. 81 - 86 musí označiť všetky v ľubovoľnom poradí, potom pokračuje
predposledným KS č. 87 a zberným KS č. 101.

Raziaci systém:

Elektronický Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada 2,- €
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada 30,- €

Opisy KS:

Budú vytlačené na mapách a na zhromaždisku aj samostatne v papierovej forme.

Mapa:

Farma Trniny, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2015, formát A4, bez
vodovzdornej úpravy. Obrázková trať: Detské trniny.

Špeciálne značky:

Zelený krúžok = výrazný strom
Zelený krížik = vývrat alebo výrazný peň

Opis terénu:

Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s veľkou hustotou ciest a s množstvom
výrazných stromov. V priestore sa pohybuje veľké množstvo lesnej zveri (jelene, srny,
daniele, muflóny, diviaky, zajace). V teréne je viacero nezmapovaných úzkych chodníčkov
vyšliapaných divou zverou. V niektorých častiach mapy sú zmeny v hraniciach a priebežnosti hustníkov.

Obrázková trať:

Pre najmenšie deti je pripravená Obrázková trať v priestore Biofarmy, štart je voľný v čase
11:30 - 12:30 hod. Výsledky vyhlasované nebudú, všetky deti dostanú sladkú odmenu.

Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov pretekov PJK predpokladáme okolo 14.00 hod. Všetci klasifikovaní
pretekári získajú body do OR 2017 podľa stanoveného kľúča. Drobné vecné ceny dostanú
prví traja v kat. M/W-10, -12, -14, -16, RD a víťazi v kat. M/W-18, 19-, 40-, 55-, Open, N.
Odmenené budú aj deti na Obrázkovej trati. Ocenený bude víťazný klub v bodovaní klubov.
Získa špeciálnu doživotnú klubovú cenu Prvý Jarný Kufor 2017.

Hodnotenie
klubov:

Víťaz v kategórii získa počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej
kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej,
posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Parametre tratí:

kategória
M,W-10, RD
M,W-12, N
W-14
M-14, OPEN

dĺžka (km)
1,4
2,0
2,4
3,0

prevýšenie (m)
25
65
100
130

trate s voľným
výberom KS:

W-16, W 55M-16, W-18
M-18, W 19-, M 40W 40-, M 55M 19-

asi
asi
asi
asi
asi

asi
asi
asi
asi
asi

3,1
3,7
5,0
4,0
7,2

130
140
180
170
300

počet KS
7
8
10
12
12
13
16
14
20

V kategóriách s voľným výberom KS je dĺžka trate a prevýšenie určené iba približne,
závisí od zvoleného poradia kontrolných stanovíšť.
Funkcionári
pretekov:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
stavba tratí:

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k
súťažiam pre rok 2017.

Informácie:

Riaditeľ pretekov na e-mail: robo.schenk@stonline.sk, prípadne telefonicky: 0908 421 090.

Poznámky:

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku
na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Milan Mazúr
hlavný rozhodca

Róbert Schenk, R3
Milan Mazúr, R1
Katarína Schenková, R3

Róbert Schenk
riaditeľ pretekov

