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Areál stálych kontrol Kamzík
START infotabuľa na okraji parkoviska
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hlboká jama
severný roh oplotenia
malá priehlbina
vývrat, zo SV strany
JZ strana vývratu vpravo
JV koniec nevýraznej ryhy
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vývrat
malá priehlbina
kôpka
koniec nevýraznej ryhy
kôpka
ohyb hlbokej ryhy
vchod do podzemia
koniec nevýraznej ryhy
umelý objekt – stĺp
vývrat, z južnej strany
kôpka
kôpka
balvan, z južnej strany
vývrat, zo SV strany
kôpka, zo severnej strany
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infotabuľa na okraji parkoviska
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interval vrstevníc 5m

1. Ľahká: ŠTART–101–102–103–104 –105–106 – CIEĽ
2. Náročná: ŠTART–110–111...124 –CIEĽ
3. Super: Všetky v ľubovoľnom poradí
Reg. číslo SZOŠ 18.11.V
Mapovali: Z. Lenhart, E. Cigoš a M. Cotirta
Stav: apríl 2018
Správca mapy a ©: ŠK Sandberg
Kontakt: sandberg.orienteering@gmail.com
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VyskúšAjtE oriENtAčNý bEh!
Štart aj cieľ okruhov je pri informačnej tabuli neďaleko zastávky MHD.
1. Mapu si najprv zorientujte - treba ju natočiť tak, aby jej horný okraj
smeroval na sever. Zistite, kde sa nachádzate. Tip: Ak nemáte buzolu, alebo
kompas v mobile, použite na zorientovanie mapy výrazné orientačné body
a využiť môžete aj šípky, ktoré sú na každej kontrole a smerujú na sever.
2. Premyslite si, ako sa dostanete na prvú kontrolu. Nie vždy je najlepšie
vyraziť rovno, premyslite si, či sa tam nedá dostať po cestičke alebo
chodníku. Pri plánovaní je dobré vyhnúť sa tmavozeleným oblastiam
(húštiny a kry).
3. Pri postupe si všímajte orientačné body v okolí. Ak vidíte nejaký výrazný
objekt (križovatka, budova, plot, ...), pokúste sa ho zároveň nájsť aj na mape,
aby ste si potvrdili, že postupujete správne.
4. Ak dorazíte na miesto a nevidíte kontrolu, prečítajte si v opise, kde ju máte
hľadať. Ak ju napokon nájdete, skontrolujte si jej číslo, ktoré sa má zhodovať
s tým na mape. Pokračujte rovnako až do cieľa.
5. Po dobehu sa pochváľte svojím výsledkom: zapíšte sa do výsledkovej
tabuľky a dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo. Uvítame, ak nám nahlásite
poškodené alebo chýbajúce kontroly.

!

Napriek tomu, že sme príprave tratí venovali všetko potrebné úsilie,
nemôžeme zodpovedať za prípadné úrazy a zranenia, ktoré pri ich
využívaní môžu nastať.

Nebehajte lesom za silného vetra a búrky. Pred vstupom do lesa sa vhodne
oblečte, odporúčame pokrytie dolných končatín a pevnú obuv. Po návrate
z lesa si skontrolujte, či nemáte kliešte.

ŠK Sandberg Bratislava je klub orientačného behu, ktorý sa
zameriava na prácu s celými rodinami. Staviame na práci
s mládežou, kvalitných mapách a organizujeme preteky
pre verejnosť. Radi vás uvidíme na našich akciách!

Info: www.sandberg.orienteering.sk

www.sandberg.orienteering.sk/kamzik
Kontakt: sandberg.orienteering@gmail.com
Podporil Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis

