PROPOZÍCIE MALOKARPATSKÝ VÍKEND
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu 26. - 27. 9. 2015

Usporiadatelia: ŠK Sandberg Bratislava, ŠK Vazka Bratislava
Termín:

26.9.2015 – stredná trať
27.9.2015 – stredná trať

Klasifikácia pretekov:
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným
poradím kontrolných stanovíšť
Zhromaždiská:
26.9. Medzi obcou Borinka a Medenými Hámrami, na lúke pri potoku,
GPS 48.252415, 17.111740
27.9. Biely Kríž, Bratislava,
GPS 48.248114, 17.143884
Kategórie:

W-10, -12, -14, -16, - 18, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65M-10, -12, -14, -16, - 18, -20, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70MWR: deti s rodičmi
K3: orientačne náročná trať v dĺžke cca 3 km
N: náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
Pre deti bude v priestore zhromaždiska postavená obrázková trať, razenie do papierových
preukazov, štart ľubovoľne.
V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií.

Prihlášky:

Do 13.9. prostredníctvom prihlasovacieho systému na webstránke
www.orienteeringonline.net.Vo výnimočných prípadoch mailom
(sandberg.orienteering@gmail.com).
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii).

Štartovné:

Deti na obrázkovej trat
zdarma
MWR, MW-10,-12, N
3 €/deň
K3, MW-14, MW 65- a starší 5 €/deň
ostatní
6 €/deň
za požičanie SI čipu
2 €/deň
Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30 €.

Platby:

za oba dni uhradiť na účet: 8924750/5200 v termíne zaslania prihlášky.
Do informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.

Prezentácia: 26. 9.: 10:30 – 12:00 na zhromaždisku na oba dni, prípadne 27. 9. od 8:00 v cieli.
Parkovanie: 26. 9.: v blízkosti zhromaždiska popri ceste
27. 9.: parkovisko pri amfiteátri v Rači, potom kyvadlovou dopravou zabezpečenou
autobusmi v cene 1 € /osobu tam aj späť (treba objednať v prihláške) – pešia vzdialenosť do
centra cca 3,5 km
Štart:

26. 9.: 13:00
27. 9.: 9:30
Kategórie MWR, MW-10 a N majú voľné štartové poradie
Cesta na štart v sobotu je do strmého svahu, preto treba počítať s časovou rezervou cca 20
min, hlavne pri doprovode detí. Pre týchto doprevádzajúcich pretekárov ponúkame neskorší
druhý štart, prosíme vyznačiť v prihláške.

Stravovanie: Sobota aj nedeľa bufet na zhromaždisku.
Stravu na sobotu je možné objednať v prihláške, bude sa vydávať na lístky.
Mapy/Terén: 26. 9. – Salamandra Východ, 1:10000, čistý listnatý kopcovitý les, priemerná sieť ciest, na
časti terénu strmý svah so skalami, časť terénu je porastovo pestrá. Autori: E. Cigoš, Z.
Lenhart, stav: 2014.
27. 9. – Hviezda, 1:10000, čistý listnatý kopcovitý les, ploché aj strmšie svahy, priemerná
sieť ciest, viacero menej zreteľných priesekov a starých ciest, časť terénu je porastovo pestrá
s vývratmi a kôpkami po vývratoch. Autori: E. Cigoš, Z. Lenhart, stav: 2015.
Razenie:

Sportident

Funkcionári: 26. 9. riaditeľ
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomník
27. 9.

Predpis:

riaditeľ
hlavný rozhodca
stavba tratí
tajomník

Rado Jonáš,R1, radoslav.jonas@gmail.com, 0902 488 202
Miro Lago, R2
Peter Vorlíček
Martina Brňáková (prihlášky, výsledky, prezentácia)
Miro Lago, R2, lago@vba.sk, 0905 547 612
Rado Jonáš, R1
Barbora Šmelíková, R1, Peter Mlynárik, R2
Mikuláš Šabo, R1 (prihlášky, výsledky, prezentácia)

Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov na rok 2015
Tento rozpis bol schválený sekciou OB dňa 17.8.2015

Upozornenie: Vydaním tohto rozpisu je východná polovica terénu zobrazený na mape
Salamandra a v okolí Bieleho Kríža vyhlásený za zakázaný.
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku
na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Rado Jonáš
riaditeľ, hlavný rozhodca

Miro Lago
riaditeľ, hlavný rozhodca
Ukážky terénu:

Sobota 26.9. 2015

Nedeľa 27.9.2015

Preteky podporil Bratislavský samosprávny kraj

