
propozície pretekov
SNEŽIENKY  A MACHRI  

Schneeglöckchen und Alleskönner 

7. kolo  oblastného rebríčka v šprinte v OB - Západná oblasť SZOŠ
Oblastné majstrovstvá šprintových štafiet v OB

Wiener- und NÖ Meisterschaft über die Sprint-Distanz und Mixed Sprint-Staffel 2017

Pod záštitou Dr. Hansa Wallowitscha, starostu obce Bad Deutsch-Altenburg

Dátum: 26. 3. 2017 (nedeľa)

Organizátori: Slovenský zväz orientačných športov a ŠK Sandberg Bratislava, 
WOLV, NOLV, ASVÖ, OLC Carnuntum a  mesto  Bad Deutsch-Altenburg.

Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte a v šprintových 
štafetách s pevným poradím kontrol.

Miesto: Bad Deutsch-Altenburg, Rakúsko. Centrum pretekov: Futbalové ihrisko (blší trh).  
GPS: N 48° 08' 25.6" E 16° 54' 20.0", príjazd: pozri mapu

Harmonogram:    8:00 - 9:30 prezentácia v centre pretekov
10:00 ŠPRINT - intervalový štart (nebude voľný!)
12:00 uzávierka cieľa pre šprint
13:00 vyhlásenie výsledkov šprintu
14:00 ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY - hromadný štart
15:00   uzávierka cieľa a vyhlásenie výsledkov

Kategórie:      ŠPRINT
     MW-10,  MW-12,  MW-14,  MW-16, MW-18,  MW19-,  MW40-,  MW55-,
     MW-R 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.

                          ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY
MWM-16, MWM-17-49,  MWM50-, 
OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti)
Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. 
Možné zoskupenia sú  M-W-M, M-W-W a W-W-W. Členovia družstva musia byť 
z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN. 

Štartovné: ŠPRINT N, RD, MW10, MW12, MW14 :  3 €       ostatní:   6 €
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY  všetky kategórie:  9 €
Platby na číslo účtu IBAN: SK80 5200 0000 0000 0892 4750
BIC/SWIFT: OTPVSKB alebo v hotovosti pri prezentácii. 

Prihlášky:          On-line v systéme  http://www.orienteeringonline.net   Deadline   19.3.2017  
         Informácie a dohlášky: sandberg.orienteering@gmail.com 
      Dohlášky po termíne 19.3. len s prirážkou 50%  bez výnimky a len do vyčerpania 
       počtu voľných máp (dôvodom je tlačiareň v zahraničí). Dohlášky sú platné až po 
       písomnom potvrdení mailom.

http://goo.gl/aU2JAF


Raziaci systém: SportIdent SI, požičanie čipu 2 €,  pri strate  30 €.

Mapa: Bad Deutsch-Altenburg, 1 : 5 000, e 2 m, ISSOM 2007, stav marec 2017, tlač 
na papier A4+ Pretex. Mapovali:  Lukáš Barták a Rado Jonáš.
Mapy sa v cieli zbierajú do štartu posledného pretekára štafiet.

Terén: Ulice, mestská zástavba, park, les.

Zakázy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v 
zmysle normy ISSOM 2007. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom  
ISSOM  527 (olive green) v teréne NEBUDÚ značené. Porušenie zákazov sa trestá 
diskvalifikáciou. 

Opisy KS:     Vytlačené na mape a voľne v centre pretekov. Pre šprintové štafety LEN na mape. 
 
Občerstvenie: V cieli čistá a ochutená voda. Ďalšie občerstvenie v stánku v centre pretekov   

a v reštauračných zariadeniach v obci. 

Prvá pomoc: Zabezpečená klubovým lekárom v cieli.

Vzdialenosti: Centrum - parkovisko: 10 – 350 m
Centrum - štart: ŠPRINT 400 m (600 m max), prevýšenie 30 m, modré značenie

               ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY 200 m,  bez prevýšenia, modré značenie
Centrum - cieľ:   ŠPRINT 0 m, ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY 200 m.

Parkovanie: V blízkosti centra pretekov. Parkovanie v centre obce je zakázané. 

Ceny: Trofej venovanú starostom získajú absolútni víťazi hlavnej kategórie v šprinte 
(M19-/W19- Slovensko, H15-/D15- Viedeň, H19-/D19- Dolné Rakúsko). Víťazi 
všetkých kategórií budú ocenení oddelene pre rakúsku a pre slovenskú súťaž. 
V kategóriach mládeže do M-16, W-16 vyhlásime prvých troch, v ostatných len 
víťazov. 

Kategória MW-R sa nebude hodnotiť, každý pretekár dostane malé prekvapenie. 

Informácie: Web: http://sandberg.orienteering.sk/snezienka
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com
Tel.: Richard Balogh +421 907 643 791
        

Organizačný tím: riaditeľ pretekov: Richard Balogh R2
stavba tratí: ŠPRINT: Rado Jonáš R1, ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY: Marek Urban R3
hlavný rozhodca:  Gottfried Tobler a Rado Jonáš R1
prezentácia: Marek Urban R3, Martina Brňáková a  Marta Jonášová

Pravidlá: Slovenské a rakúske pravidlá orientačného behu pre rok 2017.
Protesty: Písomne s vkladom 10 EUR hlavnému rozhodcovi.
Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov slovenských a/alebo 

rakúskych klubov. 

Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 
bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 
následkom týchto pretekov.

Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa 
pretekov. 

     Gottfried Tobler          Richard Balogh
NOLV, hlavný rozhodca SK Sandberg, riaditeľ pretekov



 Turistické zaujímavosti

Dolnorakúske kúpeľné mestečko Bad Deutsch Altenburg leží na pravom 
brehu Dunaja asi 20 km juhozápadne od Bratislavy. Na reumatické 
ochorenia sa tu liečili už starí Rimania. 

Na strmej vyvýšenine nad mestečkom stojí bazilika Nanebovzatia Panny 
Márie. Je to krásna ukážka románskeho a gotického stavebného slohu. 
Pochádza z 11. storočia, v druhej polovici 14. storočia bola prestavaná na 
reprezentatívnu trojloďovú románsku baziliku. Neskôr pristavali 
presbytérium v gotickom štýle. Kostol patrí medzi významné pamiatky 
rakúskej stredovekej architektúry. 

Múzeum Carnuntinum postavil architekt Friedrich Ohmann v štýle 
rímskej vidieckej vily. V roku 1904 ho slávnostne otvoril rakúsky cisár 
Franz Jozef. S viac ako 2 miliónmi nálezov v depozitári patrí medzi 
najväčšie rakúske múzeá. Obdiv návštevníkov sa sústreďuje na jedinečné 
archeologické nálezy z dôb antického osídlenia ako sú šperky, náradie, 
zbrane či kultové predmety. 

Sponzoring a organizácia


