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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:

Jezuitské lesy
GPS: 48°10'54.6"N 17°01'32.8"E
https://goo.gl/maps/7BigUGDGDqM2

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 iba na mapách.
Pre kategórie štafiet mapy v mapníkoch, na opačnej strane označené číslom štafety a úseku.
Trate RD majú mapníky k dispozícii na štarte, mapy sa neodovzdávajú.
OPIS TERÉNU:

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

Výsledky, medzičasy, protokol, fotografie a video z pretekov sú zverejnené na stránke:
http://fba.orienteering.sk/
FUNKCIONÁRI PRETEKOV:

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

Časový harmonogram pretekov bol dodržaný, vyhlásenie výsledkov prebehlo o ½ hodinu skôr
oproti pokynov.
Odmenené boli prvé tri štafety v každej kategórii. Hlavný rozhodca povolil štart štafete
v kategórii DD oproti pokynom, nakoľko pretekári neboli z jedného klubu, ale obaja žijú mimo
BA. Zhodou okolností vyhrali, boli ocenení, ale do poriadia výsledkov nie sú v zhode s pokynmi
započítaní.
Diskvalifikovaných bolo 8 štafiet z dôvodu neorazenia správneho ks. Jedna štafeta v súlade
s vyššie uvedeným bežala mimo súťaž.
Pretekov sa zúčastnilo 36 dvojčlenných štafiet, 7 pretekárov v kategórii RD a 23 pretekárov na
obrázkov trati.
Ceny boli odovzdané tým štafetám, ktoré boli prítomné na vyhlásení výsledkov v poradí podľa
výsledkovej listiny.
V kategórii RD boli vyhlásení a ceny prevzali všetci pretekári, na obrázkovej trati deti dostali
odmeny hneď po dobehnutí.
Ešte pred pretekom jednu pretekárku pohrýzol pes a majiteľ utiekol z miesta udalosti. Pretekárka
bola ošetrené a bola jej doporučená návšteva lekára.
Preteky prebehli za príjemného jesenného počasia.
Neboli podané žiadne námietky ani protesty.
Hlavný rozhodca schválil všetky výsledky v plnom rozsahu.
Riaditeľ pretekov:

Hlavný rozhodca:
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