Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
PROPOZÍCIE
6. kolo oblastného rebríčka v šprinte jednotlivcov v orientačnom behu
Organizátor:

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: TJ Farmaceut Bratislava
Termín:
Klasifikácia:

11.3.2017 (sobota)
otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte

Kategórie:

MW-10, MW-12, MW-14, MW-16, MW-18, MW19-, MW40-, MW55RD pre deti so sprievodcom, N - jednoduchá trať pre nováčikov
OPEN - orientačne náročnejšia trať pre skúsenejších bez ohraničenia veku a
pohlavia,
DETI - obrázková trať v parku pre najmenšie deti

Centrum pretekov:

Telocvičňa ZŠ Malokarpatské námestie, miestna časť BA IV- Lamač
GPS: N 48°11'44.1" E 17°03'00.9"
Parkovanie na verejných parkoviskách v Lamači, nebude
usporiadateľom.

Prihlášky:

do stredy 8. 3. 2017
On-line v systéme http://www.orienteeringonline.net
Dohlášky po termíne na adrese: fba.prihlasky@gmail.com
(prihláška je platná až po spätnom potvrdení)

Prezentácia:

9,00-10,00 hod v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí
nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu.
Všetky zmeny pred pretekmi po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú
adresu: fba.prihlasky@gmail.com

Štart:

 10,30 hod.
 Obrázkovú trať pre deti je možné absolvovať v čase od 10,30 do 12,00 hod.

Mapa:

Lamač , veľkosť A4, stav február 2016
mierka 1 : 4000, e=5m
mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007, autori: Pavol a Maroš
Bukovác
Popisy sú iba na mapách.

Opis terénu:

sídlisková zástavba a záhradkárska oblasť obce Lamač

Vzdialenosti:

Centrum - štart 300m modré stužky a navigácie
Centrum = cieľ

Štartovné:

RD, M,W–10, M/W-12, M,W–14, M/W-16, =3,- €
Ostatne kategórie =6,- €
Platba pri prezentácii podľa prihlášky zaregistrovanej klubom.
Možnosť dohlášok na prezentácii obmedzene a za 150% štartovného.

riadené

Predbežne o 12,30 hod
Deti na obrázkovej trati a trati RD budú odmenené všetky bez určenia poradia
Vyhlásenie a
výsledkov.
zverejnenie výsledkov: V kategóriách MW10-16 budú odmenení prví traja, v kategóriách MW 18+
víťazi.
Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
Raziaci systém:

SportIdent, zapožičanie SI čipu … 2 €
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€

Pravidlá, protesy

Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2017.
Je zakázané prekonávanie všetkých objektov podľa normy ISSOM 2007, bude
sledované v teréne organizátormi – ich porušenie povedie k diskvalifikácií.
Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.

Funkcionári pretekov:

Iné:

riaditeľ pretekov:

JUDr. Dušan Hrnčiar

hlavný rozhodca:

Alena Bukovácová

staviteľ tratí:

Maroš Bukovác

V priestoroch školy sú k dispozícií šatne a toalety a telocvičňa pre pretekárov.
Teplý čaj bude v priestore zhromaždiska.

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

Hlavný rozhodca:
Alena Bukovácová

Riaditeľ pretekov:
JUDr. Dušan Hrnčiar

