SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY
MEMORIÁL PETRA POLÓNYIHO

Otvorené Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte,
Memoriál Petra Polónyiho
a
INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu

POKYNY spoločná časť pre obidva preteky.
Techn. zabezpečenie: TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, klub OB
Termín:

11. - 12. júna 2016

Klasifikácia pretekov: 11.júna 2016 – Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím kontrolných stanovíšť v šprinte
12.jún 2016 - Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím kontrolných stanovíšť na dlhých tratiach
Kategórie:

Sobota 11.jún 2016
M SR šprint
M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60Verejné kategórie:
W-10C, M-10C, W-12C, M-12C
K2 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 2km)
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)
Nedeľa 12.jún 2016
INOV-8 cup 2016 dlhá trať
M-12, M-14, M-16, M-18, M-20, M-21E, M-21B, M-21D, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-,
M60-, M65-, M70W-12, W-14, W-16, W-18, W-21E, W-21B,W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65Verejné kategórie:
W -10, M -10,
N8 - stužková trať, deti do 8 rokov bez doprovodu
R8 - stužková trať, deti do 8 rokov s doprovodom
K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km)
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)

Raziaci systém :

Bude použitý raziaci systém SportIdent.

Protesty a Jury :

Jury bude zostavená v prípade potreby podľa pravidiel SZOŠ, protesty s vkladom 10 EUR.

Štartové čísla :

Povinne nosiť pevne upevnené na hrudi

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.

Prvá pomoc:

Bude viditeľne označená v cieli pretekov.

Ubytovanie:

Telocvična pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach, Pionierska ulica 95. Prosím ubytovaných, aby
parkovali svoje autá v areáli ZŠ. Telocvičňa bude k dispozicii v sobotu od 16:00. Telocvičňu
je potrebné opustiť v nedeľu do 9:00. DODRŽUJTE ČISTOTU !!! ĎAKUJEME

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hlavný rozhodca
Stavitelia trate

Peter Vandlíček
Darina Polonyiová
Jozef Gajdošík
sobota – Jozef Chupek
nedeľa – Peter Vandlíček

R1
R2
R1
R1
R1

POKYNY pre Otvorené Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte,
Memoriál Petra Polónyiho, sobota 11.6.2016
Centrum pretekov:

Žilina, ZŠ Romualda Zaymusa. Centrum na google maps .

Štart 00 :

11:30

Mapa :

Žilina, 1 : 4000, e=2.5 m, Autor – Jozef Král, stav jún 2016, formát A4, bude vodovzdne
upravená pre všetky kategórie

Terén :

Mestská zástavba a mestké parky. V miestach kde ideálne postupy križujú cesty, bude
doprava regulovaná mestskou políciou. Napriek tomu dbajte na zvýšenú opatrnosť.
Neodporúčame použit bežecké topánky s hrotmi.

Časový limit :

60 minút

Karanténa :

Všetci pretekári sa musia dostaviť do karantény, ktorá bude v priestore štartu do času
11:30 !!! Po tomto čase bude karanténa uzavretá a pretekárom, ktorí nebudú
v karanténe nebude umožnené štartovať. V priestoroch karantény je možnost postaviť si
klubové stany a budú tam aj mobilné toalety. Bude zabezpečený odvoz veci z karantény do
centra pretekov.

Piktogramy :

Budú k dispozícii v čase -2 pred štartom. Nebudú vytlačené na mape.

Vyhlásenie výsledkov: 14:00 v priestoroch cieľa, víťaz kategórie M 21 vyhráva putovný pohár Petra Polónyiho.
Parkovanie :

V obmedzenej miere na parkovisku pri KR PZ na Kuzmányho ulici (vjazd iba z Hálkovej ulice
do zákazu vjazdu) po naplneni kapacity parkoviska na Kuzmányho ulici iba v OC Aupark,
prvých 6 hodín zdarma. (vid mapka)

Umývanie a WC :

V centre pretekov. WC aj v karantene.

Stravovanie:

Reštaurácie v centre mesta.

Zakázaný priestor :

V sobotu 11.6.2016 od 9:30 je zakázané pohybovať sa v priestore mapy „Žilinacentrum s ľadom“, mimo vyznačených trás z parkoviska do centra pretekov a
z centra pretekov do karantény. Porušenie zákazu sa bude trestať diskvalifikáciou.
Tiež nie je dovolené pohybovať sa v priestore pretekov po dobehnutí do cieľa a
ovplyvňovať pretekárov na trati.

Špecialne symboly :

O – reklamný valec
X – lampa, lavička, stojan, preliezka
Neprekonateľná hranica (v terene označená páskou, prípadne mobilným plotom)

Vzdialenosti :

centrum pretekov – parkovisko
centrum pretekov – zhromaždisko
zhromaždisko – štart/karanténa
zhromaždisko – cieľ
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POKYNY pre INOV-8 CUP v orientačnom behu na dlhých tratiach, nedeľa 12.6.2016
Centrum pretekov:

Nedeľa – Kunerad, futbalové ihrisko. Centrum na google maps.

Štart 00 :

9:30

Mapa :

Kunerad zámok,1 : 15 000, e=5 m, formát A4 – kategorie M21 E, M21B, W21E, W 21B
Kunerad zámok, 1 : 10 000, e=5m, formát A3 – ostatné kategórie, autor – Mirek Sikora, stav
august 2015, revizia máj 2016. Pre kategŕie M21E a W21E bude vodovzdorne upravená.

Terén :

Terén sa skladá z dvoch odlišných častí. Prvá časť veľmi dobre priebežný podhorský les v
niektorých miestach s terénnymi detailami. Druhá časť je kopcovitý horský les s veľmi
dobrou priebežnosťou.

Čaový limit :

180 minút

Obč. stanice :

Na kontrolách 39 a 47 (iontový nápoj a čistá voda).

Výmena mapy :

Kategória M21E bude mať na kontrole 47 výmenu mapy. Druhú mapu dostanú pretekári
na štarte spolu s prvou mapou, bude vložená v mapníku z opačnej strany prvej mapy.

Piktogramy :

Budú k dispozícii na zhromaždisku a zároveň budú vytlačené na mape.

Organizácia štartu:

Štartové časy pre kategórie N8 a R8 sa doporučujú dodržať. V prípade kolízie štartového
času dieťaťa a rodiča je možné štartovať v ľubovolnom čase od 00 do 120.

Vyhlásenie výsledkov: 13:30 – Vyhlásenie Slovenského rebríčka jednotlivcov a súťaže družstiev za rok 2015
14:00 – Vyhlásenie Inov-Cupu
Parkovanie :

Na príjazdovej ceste do centra pretekov

Umývanie a WC :

V centre pretekov.WC nie je cesotu na štart.

Stravovanie:

Bufet v centre pretekov.

Popisy kontrol pre
fáborkové trate

1. 31 – lúka, V roh
2. 43 – posed
3. 45 – styk chodníkov
4. 100 – futbalová bránka

Detské preteky:

V centre pretekov, krátka trať na futbalovom ihrisku.

Vzdialenosti :

centrum pretekov – zhromaždisko
centrum pretekov – cieľ
zhromaždisko – štart
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