Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava
PROPOZÍCIE
pretekov na Svetový deň orientačného behu – WOD 2016
Pre deti, žiakov, študentov, učiteľov, športovcov, sympatizantov prírody a širokú verejnosť.
Preteky sa konajú za finančnej podpory SZOŠ.
Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Organizátor:

ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s
ŠK VAZKA Bratislava, TJ RAPID Bratislava, TJ Farmaceut Bratislava

Termín:

11. máj 2016, streda

Centrum pretekov:

Bratislava - Partizánska lúka pod Červeným mostom

Prezentácia :

12:00 – 17:00 hod., priebežne na štarte v centre pretekov
Trať bude k dispozícii od 11:00 do 17:00 hod.

Štart:

Prvý pretekár o 12:00 hod. – intervalovým spôsobom.

Kategórie:

OPEN - otvorená bez obmedzenia veku a pohlavia,
možnosť štartu vo dvojici alebo s deťmi všetko bezplatne.

Tieto preteky (nasledujú po Krajskom kole BSK žiakov a študentov), budú súčasťou verejného
masového podujatia v orientačnou behu, ktoré v tento deň prebehne v rôznych mestách
na Slovensku i na celom svete. Cieľom je zvýšenie športovej aktivity verejnosti, priblíženie a
spoznanie orientačného behu a pokus o zápis počtu športovcov OB do Guinessovej knihy
rekordov.
Podujatia sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, aj žiaci ktorí nepostúpili z okresných kôl,
učitelia, rodičia a široká verejnosť. Účastníci dostanú mapu s traťou, na ktorej bude umiestnený
preukaz a v ľubovoľnom čase od 11:00 do 17:00 hod. môžu trať absolvovať. V cieli im bude
zaznamenaný do preukazu odmeraný čas.
Vyhodnotenie týchto pretekov bude na stránke www.orienteering.sk a www.vba.sk.
Zároveň na Partizánskej lúke bude postavený "Cintorín kontrol" – zábavný labyrint s priloženou
schémou, ktorý si účastníci môžu vyskúšať.
Prihlášky:

- vopred do 8.5. 2016 na adresu: eva.kralova@vba.sk,
tel. 0908 140 128, za skupinu stačí meno a počet pretekárov
- priamo na mieste v deň pretekov
Informácie (plagát, propozície)na : www.orienteering.sk
a www.vba.sk

Mapa:

Partizánska lúka, mierka 1:4000, stav apríl 2016, formát A4.

Opis terénu:

Areál pre voľný čas a priľahlý lesopark.

Razenie KS:

Na mape bude pripojený preukaz, do ktorého si pretekári razia
kontrolné stanovištia. Mapu dostanete pri štarte, štart je priebežný.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:

Vyhlásenie výsledkov:

Každý pretekár v cieli dostane pamätný diplom a tričko s logom
WOD 2016.

Informácia:

Šatne (stany) a WC budú v priestore zhromaždiska.

Eva Králová
Paulína Májová
Richard Balogh

