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

POKYNY
ZIMNÝ SPORKO 2014
5. kolo rebríčka oblasti Západ
Klub orientačného behu KOBRA Bratislava Vás víta na pretekoch Zimný Sporko 2014. Pre zdarný priebeh pretekov
a Vašu spokojnosť sme Vám pripravili tieto pokyny.
Dátum konania:

16.2.2014 (nedeľa)

Usporiadateľ:

Klub orientačného behu KOBRA Bratislava v spolupráci s ŠK Sandberg

Klasifikácia:

Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati s voľným výberom
KS.

Zhromaždisko:

Svätý Jur, Jozefkovo údolie (viď priložená mapa)

Prezentácia:

16.2.2014, 09,30 – 10,15 hod. na zhromaždisku (pozor, zmena času oproti propozíciám)
Po 10,15 hod. už nebude možné vykonávať zmeny v prihláškach. Žiadame vedúcich oddielov
o dodržanie časového harmonogramu prezentácie.

Kategórie:

M,W-10; M,W-12; M,W-14; M,W-18; M,W 19-; M,W 45-; M,W 55-;
Open - orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov;
RD - dieťa s doprovodom

Detská obr. trať:

V priestoroch zhromaždiska bude pripravená detská obrázková trať, prihlášky vopred nie sú
potrebné, stačí prísť na štart detskej trate v priestore zhromaždiska medzi 11,00 a 12,00 hod.

Vzdialenosti:

Parkovanie: 50 - 250 m od zhromaždiska,
Štart (okrem detskej obrázkovej trate): 1200 m od zhromaždiska, 120 m prevýšenie, značené
modrými fáborkami
Cieľ: viď nižšie

Štart:

000 = 11,00 hod., uzávierka štartu 12,00 hod.,
Každý pretekár má výber ľubovoľného štartového času.

Cieľ:

Pozor, pri pretekoch budú použité dva rôzne ciele!
Cieľ 1 – pre kategórie M,W-18; M,W19-; M,W45-; M,W55Nachádza sa v blízkosti štartu, 1200 m od zhromaždiska.
Cesta z cieľa 1 na zhromaždisko je rovnaká ako cesta na štart (značené modrými fáborkami).
Žiadame pretekárov, aby si cestu z cieľa na zhromaždisko neskracovali priestorom pretekov.
Vyčítanie čipov v priestore zhromaždiska.
Cieľ 2 – pre kategórie: M,W-10; M,W-12; M,W-14, Open a RD
Nachádza sa v priestore zhromaždiska.
Zberná kontrola nie je povinne určená, pretekár môže oraziť ako poslednú ľubovoľnú
kontrolu, ktorú má na svojej mape.

Uzávierka cieľa:

13,20 hod

Rozcvičovanie:

Cestou na štart a v priestore zhromaždiska. Ostatný priestor je pre pretekárov zakázaný.

Mapa:

Biely Kameň, M=1:5 000, E=5 m, stav 2007, aktualizácia zásadných zmien 1/2014, drobné
zmeny, napr. vývraty neboli aktualizované, rozmer mapy A4. Mapa je v norme ISSOM 2007.
Mapa s traťou bude vytlačená kvalitnou laserovou technológiou s vodovzdornou úpravou
(euroobaly).
Mapy nebudú v cieli odoberané, preto žiadame pretekárov o dodržiavanie fair play.

Raziaci systém:

SportIdent.

Terén:

Malokarpatský terén, prevažne čistý, veľmi dobre priebežný listnatý les, hustá cestná sieť, na
časti mapy rúbaniská po polomoch; zalesnené staré vinohrady a priestor zrúcaniny hradu Biely
Kameň.
Pri pohybe v priestore zrúcaniny hradu Biely Kameň žiadame o zvýšenie opatrnosti.
S ohľadom na charakter terénu odporúčame bežeckú obuv s kovovými hrotmi.

Parametre tratí:

Kategória, počet KS, odhadovaný víťazný čas
M,W-10, 6 KS, 12 min.
M,W-12, 7 KS, 15 min.
W-14, 11 KS, 20 min.,
W-18, 15 KS, 25 min.,
W 19-, 18 KS, 30 min.,
W 45-, 15 KS, 25 min.,
W 55-, 12 KS, 20 min.,
OPEN, 9 KS, 20 min.,
RD, 5 KS, 15 min.,
M-14, 11 KS, 20 min.,
M-18, 19 KS, 25 min.,
M 19-, 23 KS, 30 min.,
M 45-, 20 KS, 25 min.,
M 55-, 16 KS, 20 min.,

Popisy kontrol:

Popisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú vytlačené na mapách a budú
k dispozícii aj samostatne na zhromaždisku.

Občerstvenie:

Po dobehnutí teplý čaj v priestoroch zhromaždiska.

Vyhlásenie výsledkov: Predpokladaný čas je o 13,40 hod.
V kategóriách M,W–10; M,W–12 a M,W–14 prví traja pretekári a v ostatných kategóriách
víťazi obdržia drobné vecné ceny.
V kategórii RD budú vyhlásení všetci zúčastnení pretekári.
Šatne a WC:

Organizátor nezabezpečuje vyhrievaný priestor na prezliekanie pretekárov. WC len núdzovo
v bufete na zhromaždisku. Prosíme o dodržiavanie zákazu vstupu do bufetu v bežeckej obuvi
s kovovými hrotmi!

Informácie:

http://www.kobra-orienteering.sk, e-mail: miso.stasz [at] gmail.com

Upozornenie:

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB.

Organizátori z Klubu orientačného behu KOBRA Bratislava
Vám prajú pohodu a príjemné športové zážitky
V Bratislave dňa 13.2.2014

Michal Stasz
riaditeľ pretekov

Rado Jonáš
hlavný rozhodca

Mapa umiestnenia zhromaždiska

