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SNEŽIENKY A MACHRI 2021
Oblastné preteky Západnej oblasti v OB

Dátum:
Organizátori:

6. 11. (ultra) dlhá trať
ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s Mestskými lesmi Bratislava.

Klasifikácia:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na (ultra)dlhých
tratiach s pevným poradím kontrol.

COVID info:

Preteky sa uskutočnia v režime OTP (osoby očkované – testované –
prekonané ochorenie COVID-19) podľa aktuálnych pravidiel športového
COVID automatu. Pri prezentácii 6.11.je potrebné predložiť vyplnené čestné
vyhlásenie, ktoré je podmienkou účasti na pretekoch (s výnimkou tých, ktorí
odovzdali čestné vyhlásenie platné do 14.7.2022 na pretekoch Jelení Paroh).
Pri vstupe na zhromaždisko je nutné použiť dezinfekciu a rúško alebo
prekrytie dýchacích ciest. Nezhromažďujte sa v priestore pred štartom,
plánujte si príchod na štart bez zbytočnej rezervy na štarte. Pri prezentácii,
na štarte a na zhromaždisku je potrebné dodržať odstup 2 m, nepodávať si
ruky.

Miesto:

Bratislava Kamzík, Cvičná lúka

Kategórie:

MW-10, MW-12, MW-14, MW-16, MW-18, MW19-, MW40-, MW55-,
OPEN, N, MW-R a MW-S
Pretekári z Rakúska majú vlastné kategórie.

Prezentácia:

od 10:00 len pre pretekárov, ktorí nie sú členmi klubov združených v SZOŠ,
ostatní platbou na účet resp. faktúrou na kluby. Ak ste na pretekoch Jelení
paroh nevyplnili dlhodobé prehlásenie, nezabudnite na prezentácii odovzdať
nový formulár, podľa možnosti spoločne za klub.

Štart:

12:00 podľa štartovej listiny
voľný štart len pre MW-R, MW-10 a N.

GPS: 48.18245, 17.09953

Uzávierka cieľa: 16:00 po tomto čase budú kontroly z lesa zozbierané!
Vzdialenosti:

Parking -zhromaždisko: 1000 m
Zhromaždisko - štart: 100 m
Cieľ - zhromaždisko: 750 m
(cieľ 2 pre detské kategórie je priamo na zhromaždisku)

Príjazd a parkovanie
Na Kamzíku je veľmi obmedzený počet parkovacích miest a často sú plne
obsadené výletníkmi. Použite P+R parkovisko neďaleko reštaurácie Stroodel
a ďalej buď autobusom 144 alebo peši po chodníku (pozri mapku). Pohyb
lesom mimo chodníka je zakázaný.
Razenie:

SportIdent SI s možnosťou bezkontaktného razenia
AIR+ vrátane cieľových jednotiek.

SI

Mapy:

Kategórie MW19-, MW-18 Kamzík 1 : 15 000 formát A4, ostatní
Kamzík 1 : 10 000, formát A3 (MW40-) a A4 (ostatní) e 5 m, ISOM 2017,
stav 2019 + aktualizácia X. 2021, stará mapa
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1649.jpg
Mapy budú vytlačené na vodovzdornom papieri Pretex.
Hustníky a podrasty v južnej a juhovýchodnej časti mapy môžu byť
výrazne hustejšie a rozrastenenjšie oproti zákresu v mape.
Na mapách sú použité zvláštne značky:

Opisy kontrol:

Na zhromaždisku aj na mape.

Detská obrázková trať
Na zhromaždisku bude v sobotu od 12:00
do 14:00 dispozícii detská obrázková trať,
nie je potrebné sa registrovať.
Oblečenie a obuv Zodpovedajúce lesným pretekom.
Odporúčame klincové topánky a dlhé nohavice.
Zdravotné zabezpečenie: klubová lekárka.
Upozornenie:

trate križujú zjazdové cyklistické trate, na ktorých sa cyklisti
pohybujú značnou rýchlosťou.
Sledujte situáciu v okolí priich prebiehaní!

Občerstvenie:

na dlhej trati pre niektoré kategórie bude v teréne občerstvovacia stanice na
KS41 a 48, ďalej voda na zhromaždisku. K dispozícii sú aj bufety na Kamzíku
a v okolí.

Umývanie, WC a odpady
WC na zhromaždisku s obmedzenou možnosťou umývania. Odpady
umiestnite do vriec na zhromaždisku, plasty do žltého, ostatný odpad do
čierneho.
Vyhlásenie výsledkov a ceny:
Vzhľadom pandemickú situáciu a tiež s ohľadom na jesenné chladné počasie
nebudeme vyhlasovať víťazov verejne na zhromaždisku. Diplomy a ceny pre
víťazov kategórii budú k dispozícii v elektronickej podobe. MW-R, MW-S,
MW-10 a MW-12 malá odmena priamo v cieli.
Výsledky:

na mieste a tiež on-line, pozri webstránku:
https://liveresultat.orientering.se/

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

ČESTNÉ VYHLÁSENIE LEN NA JEDNY PRETEKY
Uvedené informácie slúžia ako podklad pre evidenciu osôb absolvujúcich preteky v orientačnom
behu Snežienky a machri konané v Bratislave dňa 6. 11. 2021 v prípade kontroly dodržiavania
protiepidemiologických opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky.
....................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul
.................................................................
Registračné číslo SZOŠ

.....................................................................
Telefónne číslo

........................................................................
E-mail
Vyhlasujem, že spĺňam jednu z nižšie uvedených podmienok (označte krížikom):

□ som osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

□ som osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou,

□som osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19,

□ som osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od
odberu v prípade antigénového testu,

□ som osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
□ som osoba do 12 rokov veku
a súčasne nemám klinické príznaky ochorenia COVID-19. Toto vyhlásenie viem v prípade potreby
preukázať príslušným potvrdením.

.........................................................
dátum

.................................................................................
podpis (podpis zástupcu v prípade maloletej osoby)

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na účely epidemiologického vyšetrovania do 21.12.2021.
Po uplynutí uvedenej doby budú údaje skartované.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE DETI DO 12 r. A PRE ZAOČKOVANÝCH do r. 2022
Uvedené informácie slúžia ako podklad pre evidenciu osôb absolvujúcich preteky v orientačnom
behu organizované Slovenským zväzom orientačného behu (SZOŠ) v termíne medzi 6. 11. 2021 až
30. 6. 2022 za účelom kontroly dodržiavania protiepidemiologických opatrení stanovených
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
....................................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul
...............................................................
Registračné číslo SZOŠ

.........................................................................
Telefónne číslo

........................................................................
E-mail
Týmto vyhlasujem, že v prípade mojej účasti na pretekoch v orientačnom behu organizovaných
SZOŠ v termíne medzi 6. 11. 2021 až 30.6. 2022 budem spĺňať aspoň jednu z uvedených
podmienok:

□ som osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

□ som osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou,

□som osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19,

□som dieťa do 12 rokov s dátumom narodenia 30.6.2010 alebo neskôr
a súčasne nemám klinické príznaky ochorenia COVID-19. Toto vyhlásenie viem v prípade potreby
preukázať príslušným potvrdením.

.......................................................
dátum

.................................................................................
podpis (podpis zástupcu v prípade maloletej osoby)

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na účely epidemiologického vyšetrovania do 14. 7.
2022. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje skartované.

