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SNEŽIENKY A MACHRI 2018

4. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ
Preteky šprintových štafiet v OB

Dátum:

09. 03. 2019 (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: Základná škola M. R.
Štefánika, ul. SNP č. 3, GPS: 48.185681, 17.255026

Harmonogram:

8:00 - 9:30 prezentácia jednotlivcov v centre pretekov
10:00 - 11:00 ŠPRINT - voľný štart
10:30 - 12:00 prezentácia štafiet
12:00 uzávierka cieľa pre šprint
13:45 ukážka odovzdávky štafiet
14:00 ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY - hromadný štart prvých úsekov
15:30 uzávierka cieľa a vyhlásenie výsledkov

Kategórie:

ŠPRINT
M-10, W-10, M-12, W-12, M-14, W-14, M-16, W-16, M-18, W-18,
M19-, W19-, M40-, W40-, M55-, W55-,
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.
12:15 spoločná registrácia pre nekompletné štafety. Dostavte sa na
prezentáciu možno sa podarí niektoré štafety skompletizovať.

Trate:

ŠPRINT
Predpokladané časy víťazov kategórií sú 15-20 minút.
Trate sú vedené cca z 75-90% lužným lesom a lúkami, zvyšná časť
trate je vedená zástavbou rodinných domov. Odporúčame zakrytie
dolných končatín.
Medzi dedinou a lesom je potok Biela Voda, prechod cez potok je
možný iba po vyznačených prechodoch, na iných miestach je prechod
zakázaný z dôvodu veľkej šírky a cca 1 m hlbokej vrstvy bahna.
Prechody sú regulárne mosty (1) alebo dočasne zriadené mostíky (2),
kde bude natiahnuté lano.
Provizórne mostíky budú úzke, prechádzajte po nich so zvýšenou
opatrnosťou a ohľaduplnosťou voči ostatným pretekárom.
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY
Predpokladané časy víťazov jednotlivých úsekov sú 13-15 minút.
Trate sú vedené v zástavbe rodinných domov, sídlisku a areáloch
škôl. Cca 85% tratí je vedených po spevnených plochách.
Neodporúčame obuv s kovovými hrotmi.
Pri južnom vchode do školy na juhu mapy je vo výške hlavy
natiahnutý ostnatý drôt, ktorý bude označený páskou. Prebiehajte
opatrne.
Druhý úsek v kategóriach MWM-16, MWM17-49, MWM50- a OPEN je
asi o 15% kratší.
Pretekári 1. úsekov budú štartovať z hromadného štartu v areáli
pretekov, kde budú vpustení cca 5 minút pred štartom. Po
odštartovaní je povinný značený úsek na mapový štart cca 40m.
Po absolvovaní väčšiny trate pretekári dobehnú naspäť do areálu
školy, kde orazia zbernú a zároveň verejnú kontrolu. Po orazení
zberky bežia koridorom, kde odhodia svoju mapu.
Ďalej pokračujú koridorom a na výdaji máp zoberú mapu
nasledujúcemu úseku svojej štafety (mapy budú označené
štartovým číslom štafety a poradím úseku) a bežia do cieľa. Najprv
prebehnú cieľovú čiaru, potom orazia cieľ a následne podaním mapy
odovzdajú štafetu ďalšiemu úseku.
2. a 3. úsek tak dostanú mapu od predchádzajúceho úseku a bežia
koridorom na mapový štart, odkiaľ pokračujú v trati.
2. úseky majú cieľový proces identický s pretekármi 1. úsekov.
Pretekári 3. úsekov po orazení zberky odhodia svoju mapu a bežia
tým istým koridorom do cieľa.
O výslednom poradí rozhoduje skoršie prebehnutie cieľovej čiary, nie
orazenie cieľovej krabičky.
Viď plán centra pretekov na konci pokynov.
Mapy sa budú vydávať po uzavretí cieľa.

Raziaci systém:

SportIdent SI, požičanie čipu 2 €, pri strate 30 €.
Pre preteky štafiet bude aktivované
bezkontaktné razenie AIR+. Razenie je tak
možné približne až do vzdialenosti 50cm od
krabičky.
Pretekári s čipmi SIAC sú povinní vynulovať si čip v krabičke CLEAR a
skontrolovať nulovanie v krabičke CHECK, kde sa im súčasne zapne

bezkontaktné razenie. Následne majú možnosť otestovať zapnutie
bezkontaktného razenia v krabičke SIAC TEST.
Bezkontaktné razenie sa vypne orazením krabičky FINISH.
Pretekári s čipmi neumožňujúcimi bezkontaktné razenie sú povinní
vynulovať si čip v krabičke CLEAR a skontrolovať nulovanie v krabičke
CHECK.
Mapy:

Šprint: Beňov háj 1 : 5 000, e 1m
Šprintové štafety: Farná, 1 : 4 000, e 1 m
obe ISSOM 2007, stav marec 2019, tlač na papier Pretex, formát A4.
Detské preteky: Základná škola, 1:1000, e 1 m
Mapovali: Rado a Martin Jonáš, Filip Kubina, Rastislav Dokupil, Matej
a Marek Urbanovci, Emil Kukurugya, Peter a Barbora Vorlíčkovci,
Matúš Trnovec.

Zvláštne značky čierny krížik:
v mape:
čierny krúžok:
zelený krížik:
zelený krúžok:
modrý krížik:
modrý krúžok:
Zákazy:

umelý objekt
umelý objekt (stĺp)
vývrat
výrazný strom
kanál
studňa

Zakázané územie je územie obce Ivanka pri Dunaji ohraničené
ulicami Záleská a Štefánikova a priľahlé jazero Štrkovka, okrem
areálu Základnej školy a prístupovej cesty a parkovacích miest. Zákaz
platí v čase od 8:30 do 15:00.
Platia zákazy podľa bodu 12.12 Pravidiel orientačného behu (zákaz
prekonávať objekty a vstupovať do priestorov znázornených na mape
ako neprekonateľné, neprístupné, nebezpečné alebo so zakázaným
vstupom).
Vstup na obrábanú pôdu, vyznačenú v mape značkou 415, je
zakázaný.
Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.
V teréne pretekov šprintu sa nachádza strelnica, v mape bude
vyznačená značkou 709 Neprístupná oblasť.
Počas pretekov štafiet budú v teréne označené červeno-bielou páskou
viaceré objekty, ktorých prekonávanie je zakázané (predzáhradky,
živé ploty,..).
V teréne budú počas oboch pretekov rozhodcovia, ktorí budú dbať na
dodržiavanie vyššie uvedených zákazov.

Opisy KS:

ŠPRINT: Vo forme piktogramov vytlačené na mape a voľne v centre
pretekov. Pre kategórie MW-R, MW-10 budú k dispozícii aj slovné
opisy.
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY: Opisy na štafetách budú len na mape.

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

MWM50má čísla od 201
OPEN
má čísla od 301
Štartové čísla obdržia pretekári pri prezentácii.
Občerstvenie:

V cieli čistá a ochutená voda. Ďalšie občerstvenie s ponukou v bufete
na zhromaždisku.

WC, umývanie
a prezliekanie:

K dispozícií šatne, sprchy a WC v priestore školy.

Prvá pomoc:

Bude zabezpečená miestnym spolkom Červeného kríža v centre
pretekov.

Rozcvičovanie:

Pred pretekmi štafiet je možné čiastočne v areáli školy v časti, ktorá
nie je vyznačená fialovými šrafami. Viď priloženú mapku. Priestor
nebude fyzicky vyznačený.

Parkovanie:

Zopár miest pred budovou školy na ulici SNP, popri ceste na
Štefánikovej ulici, na Námestí svätej Rozálie, na Námestí padlých
hrdinov, v uličkách mimo zakázaného územia. Prosím neblokujte
vjazdy do súkromných dvorov a vyhradené parkovacie miesta.
Mapa

Vzdialenosti:

ŠPRINT:
Zhromaždisko - štart: 1400 m, bez prevýšenia, modré značenie.
Zhromaždisko - cieľ: 1100 m, bez prevýšenia, modré značenie
Cesta na štart ide v blízkosti cieľa, odbočka do cieľa je vyznačená
šípkou
ŠTAFETY:
Štart a cieľ sa nachádza v centre pretekov.

Obrázková trať:

Detská obrázková trať bude k dispozícii medzi 10:00 a 13:00 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:
Stavba tratí:
ŠPRINT:
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY:
Hlavný rozhodca:
Prezentácia:

Marek Urban
Filip Kubina
Katka Kotrlová
Martin Jonáš R2
Martina Brňáková a Marta Jonášová

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku
a príslušných Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019.

Protesty:

Písomne s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.

Jury:

Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov.

Poznámka:

Kontrola č. 100 je na štafetách verejná.
Preteky prebiehajú v časti obce, kde je málo frekventovaná, ale
neobmedzená premávka, buďte prosím opatrní.

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.
Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom
informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe
pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného
behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte
bezodkladne túto skutočnosť fotografovi.

Martin Jonáš
hlavný rozhodca

Marek Urban
riaditeľ pretekov

Parametre tratí
ŠPRINT

ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY

Kategória

Dĺžka
[km]

Prevýšenie
[m]

Počet
kontrol

Kategória

Dĺžka
[km]

Prevýšenie
[m]

Počet
kontrol

MW-10,
MW-R
MW-12
M-14
W-14
M-16
W-16
M-18
W-18
M19W19M40W40M55W55OPEN
N

1.5

10

9

1.6
1.9
1.7
2.3
1.9
2.5
2.3
3.1
2.5
2.5
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7

20
20
15
20
20
25
20
30
25
25
20
20
20
20
15

9
11
10
12
11
16
12
19
16
16
14
14
11
11
10

MWM-12
MWM-16
MWM17-49
MWM50OPEN

1.5
2.3
3.4
2.5
2.4

5
10
10
10
10

9
15
16
13
15

Plán centra pretekov

Organizácia a sponzori

