Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
POKYNY
pretekov orientačného behu dvojčlenných štafiet
ORGANIZÁTOR: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: TJ Farmaceut Bratislava
TERMÍN: 23.10.2016 (nedeľa)
KLASIFIKÁCIA:





Denné preteky dvojčlenných štafiet v orientačnom behu s určeným poradím KS
RD trať pre deti, ktoré ešte nevedia (nemôžu) bežať štafety
pre najmenšie deti v centre pretekov obrázková trať

KATEGÓRIE:

Preteky dvojčlenných štafiet zoskupené podľa vlastného výberu pretekárov.
Štafety KK,KD, DD môžu byť kombinované bez akýchkoľvek nárokov na pohlavie a vek (napr.
dcéra s otcom, manžel s manželkou, dve kamarátky...)
3 kategórie štafiet:
 KK štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom obaja bežia
alternatívu krátkej trate. K=krátky orientačne nenáročný úsek do 2 km
 KD štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom prvý úsek je krátky
K=krátky orientačne nenáročný úsek do 2 km a druhý D=dlhý úsek je orientačne náročnejší
do 3,5km. Nie je možná zmena poradia úsekov.
 DD štafeta sa skladá z dvoch členov bez určenia veku a pohlavia, pričom obaja bežia
alternatívu dlhej orientačne náročnejšej trate do 4,5 km.
Preteky nie sú zarátané do žiadnej dlhodobej súťaže.
Podmienky účasti:
 obaja členovia štafety (v prípade, ak sú registrovaní v SZOŠ) musia mať rovnakú klubovú
príslušnosť,
 štafeta 1 registrovaný + 1 neregistrovaný bude prihlásená za klub registrovaného pretekára,
 dvaja neregistrovaní členovia uvedú v prihláške na pozícií klubu: „Neregistrovaní“
Dôsledne žiadame všetkých pretekárov, ktorí nedokončia pretek, aby si vyčítali čip v cieli pretekov.
Neštafetové kategórie:
 RD (deti so sprievodcom) dĺžka 1km / 8ks /popisy iba na mape
 Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 6 rokov - po stužkách v teréne
s kontrolkami s obrázkami tento krát bez mapy (využite ponuku RD)

CENTRUM PRETEKOV:

GPS: 48°10'54.6"N 17°01'32.8"E
https://goo.gl/maps/7BigUGDGDqM2
Parkovanie pozdĺž asfaltovej cesty smerujúcej na Devínsku hlavicu – Plachého ulica. Nebude
riadené usporiadateľom. Od križovatky asfaltovej a lesnej cesty označenej lampiónom bude cesta na
zhromaždisko značená v teréne. Vzdialenosť od lampiónu na zhromaždisko 1,2 km.
PREZENTÁCIA:
9:00 - 10:00 v centre pretekov. Prosím buďte presní, aby sme stihli hromadný štart prvých úsekov.
Všetky zmeny pred pretekmi po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu

fba.prihlasky@gmail.com
Prezentáciu klubu vrátanie všetkých zmien a dohlášok prosíme nahlásiť jedným vedúcim a podľa
možností na jeden krát.
ŠTART:

Pozor, zmena proti propozíciam!
11,00 hromadný štart kategórie DD
11,05 hromadný štart kategórie KD
11,10 hromadný štart kategórie KK
Trať RD a obrázková trať pre deti voľný výber štartovného času 11,15-12,30 hod.
MAPY:

Jezuitské lesy, veľkosť A4, stav október 2016
mierka 1 : 7 500, e=5m
mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, aktualizácia Maroš Bukovác a Pavol
Bukovác
Popisy pre preteky štafiet aj kategóriu RD sú iba na mapách.
Pre kategórie štafiet budú v mapníkoch, na opačnej strane označené číslom štafety a úseku.
Mapu si pretekár prvého úseku berie sám v okamihu hromadného štartu, pretekár druhého úseku
zodpovedá za to, že si sám zoberie mapu so správnym označením svojej štafety aj poradia.
Hneď po dobehnutí pri vyčítaní SI sa odovzdávajú na vyznačenom mieste.
Po vybehnutí posledných pretekárov budú k dispozícii vedúcim klubov na prezentácii.
Trate RD majú mapníky k dispozícii na štarte, mapy sa neodovzdávajú.
ŠTARTOVNÉ ČÍSLA:

Štartovné čísla budú pridelené jednotlivým štafetám po odprezentovaní. Po ukončení prezentácie
všetkých klubov budú súpisky štafiet zverejnené na info panely.
Pretekári sú povinní mať počas preteku štartovné číslo umiestnené na hrudi. Číslo označuje štafetu,
počet čiernych bodiek označuje poradie úseku. Biele čísla sú pre štafety DD, žlté pre KD a zelené
pre KK.
Prosím dodržte čísla SI pre štafety a poradie úseku podľa prihlášok odovzdaných na prezentáciu.
Nedodržanie ktorejkoľvek z týchto podmienok môže viesť k diskvalifikácii štafety.
ORGANIZÁCIA ZHROMAŽDISKA:

V centre pretekov bude na informačnej tabuli zverejnený plán zhromaždiska s naznačenými
dôležitými miestami (clear, check, hromadný štart prvých úsekov, mapy na druhé úseky, verejná
kontrola, miesto na odhodenie mapy v koridore pri dobehu, finish, vyčítanie, atď.)
Ukážka priebehu pretekov a odovzdávky bude o 10,45 hod.

OPIS TERÉNU:

Stredná sieť ciest, výskyt terénnych a porastových detailov.
ROZCVIČOVANIE:

Asfaltová a lesná cesta značená v teréne od lampiónu po centrum. Lesné porasty a iné cesty sú
zakázaným priestorom.
VZDIALENOSTI:

Štart aj cieľ štafiet, trate RD aj obrázkovej trate budú v bezprostrednej blízkosti zhromaždiska.
ŠTARTOVNÉ:

Štafeta 6€ / RD 2€ / obrázková za úsmev
Platba na prezentácii v hotovosti.
Možnosť dohlášok štafiet na prezentácii obmedzene a za 150% štartovného.
FORMÁT PRIHLÁŠOK:

Za jeden klub môže štartovať v jednej kategórií viac štafiet napr.:
KK_ FBA 01, KK_ FBA02, KD_ FBA01, KD_ FBA02, KD_ FBA03....
Prihlášky prosím posielať vo formáte:
kategória _klub poradové číslo napr. KK_FBA01
Meno 1: xxx SI: xxx
Meno 2: xxx SI: xxx
alebo
Pretek: RD / obrázková
Meno: xxx SI: xxx klub
RAZIACI SYSTÉM:

SportIdent, zapožičanie SI čipu … 1€ Jeden SI nemôže byť použitý v pretekoch viackrát.
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.
Pri zlyhaní SI systém žiadame pretekárov o použitie mechanických kliešťov – ks oraziť do
vyznačeného miesta v mape.
FUNKCIONÁRI PRETEKOV:

Riaditeľ pretekov: JUDr. Dušan Hrnčiar
Staviteľ tratí: Maroš Bukovác
Hlavný rozhodca: Alena Bukovácová
PROTESTY:

S vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi.
Rozhodcovská Jury sa ustanoví na mieste v prípade potreby riešenia protestu z prítomných
rozhodcov.
VYHLÁSENIE A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV:





cca o 13:30
Vo všetkých kategóriách štafiet budú odmenené prvé tri štafety.
Všetci pretekári na trati RD budú vyhlásení a dostanú malú odmenu.
Všetci pretekári na obrázkovej trati dostanú odmenu hneď po dobehnutí do cieľa.

Výsledky budú priebežne zverejnené v cieli a po ukončení pretekov na stránke SZOŠ
http://fba.orienteering.sk/

a

INÉ:

Stany na prezlečenie a odloženie vecí pretekárov budú v priestore zhromaždiska. Prvá pomoc bude
poskytnutá na prezentácii.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA
VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO
ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.
Riaditeľ pretekov:

Hlavný rozhodca:

JUDr. Dušan Hrnčiar

Alena Bukovácová

Prajeme vám príjemnú zábavu a potešenie zo
štafetového pretekania !

