
 

POKYNY 

SNEŽIENKY A MACHRI 2018 

5. kolo Sanasport Cup 2018 

Majstrovstvá západnej oblasti SZOŠ šprintových štafiet 

 

Dátum: 17. 3. 2018 (sobota) 

 

Klasifikácia: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte a 

v šprintových štafetách s pevným poradím kontrol. 

 

Miesto: Ivanka pri Dunaji. Centrum pretekov: Spojená stredná škola,  

GPS: 48.182025, 17.258750, príjazd: pozri mapu. 
 

Harmonogram: 8:00 - 9:30 prezentácia jednotlivcov v centre pretekov  

10:00 - 11.00 ŠPRINT - voľný štart  

10:30 - 12:00 dokončenie prezentácie štafiet 

12:00 uzávierka cieľa pre šprint  

14:00 ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY - hromadný štart prvých úsekov 

15:30 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 areáli školy pre najmenšie deti. 

 

ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY 

MWM-12, MWM-16, MWM17-49, MWM50-, 

OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti) 

Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň 

jedna žena. Možné zoskupenia sú v danej vekovej kategórii všetky 

kombinácie a poradia mužov a žien okrem MMM. Členovia družstva 

musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN.  

Zmeny v zložení štafiet odovzdajte písomne najneskôr do 12:00 

v deň pretekov. Zmeny môžete posielať aj SMS-kou na číslo: 

+421 911 028 909 

 

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

 

Mapy: Jednotlivci: Štrkovka 1 : 5 000, e 1 m, štafety: Ivanka pri Dunaji, 
1 : 5 000, e 1 m, obe ISSOM 2007, stav marec 2018, tlač na 

vodovzdorný papier Pretex, formát A4, detský pretek: Spojená 

škola, 1:1000, e 1 m. Mapovali: Rado Jonáš, Filip Kubina, Rastislav 

Dokupil, Matej a Marek Urbanovci, Emil Kukurugya, Peter a Barbora 

Vorlíčkovci. 

Mapy sa v cieli zbierajú do štartu posledného pretekára štafiet. 

https://drive.google.com/open?id=1W617oUhYrthRH9ygoRtlfw49GQjjI7do&usp=sharing


 

Zákazy: Zakázaný priestor je znázornený na obrázku s príjazdom. Zákaz 

platí v čase od 8:30 do 15:00. V priebehu pretekov je prísne 

zakázané prekonávať objekty, ktoré sú v mape označené mapovými 

značkami (ISSOM 2007), porušenie zákazu môže viesť k 

diskvalifikácii pretekára:  

526.1 Budova, 

524 Neprekonateľný plot alebo ohrada, 

421 Neprekonateľná vegetácia, 

528.1 Oblasť so zakázaným vstupom, 

304.1 Neprekonateľné vodné teleso 

 

Opisy KS: Vo forme piktogramov vytlačené na mape a voľne v centre pretekov. 

Pre kategórie MW-R, MW-10 budú k dispozícii aj slovné opisy. Opisy 

na štafetách budú len na mape. Na pretekoch štafiet budú na mape 

okrem poradového čísla vytlačené pri kontrolách aj ich kódy. 

 

Štartové čísla Na štafetách je pretekár povinný mať štartové číslo pripnuté na 

hrudi: zelené prvý úsek, červené druhý úsek a modré tretí úsek. 

MWM-12 má čísla od 1 

MWM-16 má čísla od 51 

MWM17- 49 má čísla od 101 

MWM50- má čísla od 201 

OPEN má čísla od 301 

 

 

Občerstvenie: V cieli čistá a ochutená voda. Ďalšie občerstvenie v bufete školy. 

 

WC a umývanie: Sprchy, WC priestoroch školy. Prezliekanie v prípade zlého počasia je 

možné na chodbách školy. je možnosť postaviť si klubové stany na 

dvore školy. 

 

Parkovanie: V priľahlých uliciach (ulica SNP), prosím neblokujte vjazdy do 

súkromných dvorov. 

 

Vzdialenosti: Zhromaždisko – štart: ŠPRINT 100 m, bez prevýšenia, modré 

značenie. 

Štart štafiet a cieľ oboch pretekov sa nachádza v centre pretekov. 

 

Obrázková trať: Detská obrázková trať bude k dispozícii medzi 10:00 a 12:30 v 

centre pretekov, bez nutnosti registrácie. Deti dostanú drobnú 

odmenu po dobehnutí trate. 

 

Ceny: V kategóriách MW-R, MW-10 budú drobnými cenami odmenení všetci 

účastníci. V ostatných kategóriách prví traja pretekári. 

 

Informácie: Web: http://sandberg.orienteering.sk/snezienka 

Mail: sandberg.orienteering@gmail.com 

 

Organizačný tím: Riaditeľ pretekov: Peter Vorlíček 

Stavba tratí: ŠPRINT: Matej Kukurugya, ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY: Filip 

Kubina 

Hlavný rozhodca:  Marek Urban R3 

Prezentácia: Martina Brňáková a Marta Jonášová 

https://drive.google.com/open?id=1W617oUhYrthRH9ygoRtlfw49GQjjI7do&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1W617oUhYrthRH9ygoRtlfw49GQjjI7do&usp=sharing
http://sandberg.orienteering.sk/snezienka


 

Pravidlá: Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku 

a príslušných Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2018. 

 

Poznámka: V areáli strednej školy sa nachádzajú klietky s hydinou a malé vodné 

plochy s vodným vtáctvom. Prosíme pretekárov, aby sa správali 

ohľaduplne ku zvieratám, obmedzili pohyb v ich tesnej blízkosti 

a nekŕmili ich. Zároveň prosíme rodičov, nech dohliadnu na svoje 

deti, aby dodržiavali tieto pravidlá. 

 

Niektoré trate jednotlivcov vedú popri elektrických ohradníkoch pre 

kone, ktoré sú pod napätím. Nie je to životu nebezpečné, ale 

neskúšajte to, najmä deti! 

 

Kontroly č. 36 a 100 na jednotlivcoch sú verejné. 

Kontroly č. 38, 39, 40, 41 a 100 na štafetách sú verejné. 

 

Preteky prebiehajú v časti obce, kde je málo frekventovaná, ale 

neobmedzená premávka, buďte prosím opatrní.  

 

Súkromné obrábané plochy sú v mape vyznačené fialovým 

šrafovaním, je tam zákaz vstupu! 

 

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. 

 

 

 

Marek Urban Peter Vorlíček 

hlavný rozhodca riaditeľ pretekov 

 

Situačný plán 

 



Parametre tratí 

 

ŠPRINT 

Kategória Dĺžka 

[km] 

Prevýšenie 

[m] 

Počet 

kontrol 

MW-10, 

MW-R 

1 0 8 

MW-12 1,2 0 12 

M-14 1,9 5 12 

W-14 1,5 0 11 

M-16 2,3 7 16 

W-16 1,9 5 12 

M-18 2,6 11 18 

W-18 2,3 7 16 

M19- 2,9 14 21 

W19- 2,6 11 18 

M40- 2,6 11 18 

W40- 2,3 7 16 

M55- 2,3 7 16 

W55- 1,9 5 12 

OPEN 1,5 0 11 

N 1 0 8 

ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY 

Kategória Dĺžka 

[km] 

Prevýšenie 

[m] 

Počet 

kontrol 

MWM-12 1,2 0 10 

MWM-16 2,4 0 16/15 

MWM17-49 3,4 0 15/14 

MWM50- 2,9 0 14 

OPEN 2,4 0 15 

 

Stredný úsek je asi o 15% kratší. 

 

90% tratí štafiet a cca do 20% tratí 

jednotlivcov je vedených po 

spevnenom povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia a sponzori 

 

 


