PROPOZÍCIE

SNEŽIENKY A MACHRI 2020
4. a 5. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti v OB
Majstrovstvá šprintových štafiet Západnej oblasti v OB

Dátum:

14. 3. (dlhá trať) a 15. 3. (šprint a šprintové štafety) 2020

Organizátori:

ŠK Sandberg Bratislava a OLG Ströck Wien v spolupráci s mestom
Hainburg an der Donau a Mestskými lesmi Bratislava

Klasifikácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých
tratiach, v šprinte a v šprintových štafetách s pevným poradím kontrol.

Miesto:

14.3. Bratislava Kamzík
GPS: 48.182457, 17.099539
15.3. Hainburg an der Donau GPS: 48.14065, 16.94725

Štart:

14.3. sobota: 13:00 Dlhá trať, podľa štartovej listiny
15.3. nedeľa: 10:30 Šprint, podľa štartovej listiny
15.3. nedeľa: 15:00 Šprintové štafety, hromadný štart

Kategórie:

DLHÁ TRAŤ a 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,
MW-S stužkovaná trať pre deti bez sprievodcu
OPEN - orientačne náročnejšia trať pre skúsenejších bez ohraničenia
veku a pohlavia,
DETI – obrázková trať pre deti, prihlasovanie na mieste.
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY
MWM-12, 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 v danej vekovej kategórii všetky
kombinácie a poradia mužov a žien okrem MMM. Členovia družstva
musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórií OPEN.

Štartovné:

DLHÁ TRAŤ a ŠPRINT (cena za jedny preteky)
N, MW-R, MW-S a MW-10:
3€
M-12, M-14, M-16, W-12, W-14, W-16:
4€
Ostatné kategórie:
5€
ŠPRINTOVÉ ŠTAFETY
všetky kategórie (cena za jednu štafetu):

12 €

Platby na číslo účtu IBAN: SK80 5200 0000 0000 0892 4750
BIC/SWIFT: OTPVSKB alebo v hotovosti pri prezentácii.
Prihlášky:

On-line v systéme IS SZOŠ.
Jednotlivci: https://is.orienteering.sk/competitions/1595
Štafety: https://is.orienteering.sk/competitions/1596
Prihlasovanie na štafety: všetci traja členovia štafety sa prihlasujú
ako jednotlivci, pričom do poznámky uvedú názov štafety a poradie v
štafete oddelené pomlčkou.
Napríklad 3. štafeta z klubu SKS s pretekármi Jano, Zuza, Fero budú
prihlásení každý zvlášť, pričom Jano bude mať v poznámke SKS3-1,
Zuza SKS3-2 a Fero SKS3-3.
Počet prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov
štafiet. Ak nebudú prihlásený všetci členovia štafety, prihlášku budeme
považovať za platnú s tým, že chýbajúce meno sa doplní pri
prezentácii.
Neregistrovaní pretekári sa prihlasujú cez informačný systém SZOŠ
(treba si v ňom vytvoriť konto), alebo mailom na
sandberg.orienteering@gmail.com v rovnakých termínoch. Prihláška
mailom je platná až po potvrdení.
Termín prihlášok: 6.3.2020
Dohlášky a odhlášky sú možné do vytlačenia máp. Po zadaní máp do
tlače sú možné dohlášky len s prirážkou 50% bez výnimky a len do
vyčerpania počtu voľných máp. Odhlášky po zadaní máp do tlače
neakceptujeme.
Dohlášky sú platné až po písomnom potvrdení mailom.

Razenie:

SportIdent SI, požičanie čipu 2 €, pri strate 30 €. Na šprinte a
štafetách možnosť bezkontaktného razena SI AIR+

Mapy:

Dlhá trať: Kamzík 1 : 10 000, e 5 m, ISOM 2017, stav 2019, stará
mapa https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1649.jpg
Šprint: Hainburg-Schlossberg 1 : 3 000, e 5 m, ISSprOM 2019,
stav 2020
Štafety: Hainburger Wald, 1 : 3 000, e 5 m, ISSprOM 2019, stav
2020

Terén:

Dlhá trať: Kopcovitý lesný terén, listnatý priebežný les, hustá sieť
ciest, miestami kamenice a terénne detaily, skaly.
Šprint: mestská zástavba, hradný kopec so strmým svahom a
kamennými zrázmi.
Šprintové štafety: mestská zástavba a priebežný svahovitý listnatý
les so skalnými zrázmi.

Ceny:

V kategóriách 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 (14.3.) Paul Grün (15.3.)
stavba tratí: Katka Kotrlová (14.3.) a Paul Grün, Viktória Kostercová a
Michaela Patassiová (15.3.)
hlavní rozhodcovia: Barbora Vorlíčková (14.3.) Peter Vorlíček (15.3.)

Predpis:

preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných
vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2020.

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.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením
svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v
prihláške, štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke
pretekov a v informačnom systéme SZOŠ.
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.
Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom
riaditeľa pretekov.
Barbora Vorlíčková
Peter Vorlíček
hlavní rozhodcovia

Richard Balogh
riaditeľ pretekov

Bratislava Kamzík:

Hainburg:

Organizácia a sponzori:

