
OLG Ströck Wien, OLZ UNION Waldviertel a SK Sandberg

Majstrovstvá Dolného Rakúska a Viedne v šprinte
                          

POKYNY - ŠPRINT
                          

Záštita: Helmut Schmid, starosta Hainburgu

Organizátor: Viedenský a Dolnorakúsky zväz orientačného behu

Zhromaždisko: nedeľa, 7. novembra 2021, od 8:30; štadión Hainburg, Hummelstraße 73
na štadióne je krytá tribúna, klubové stany nemožno stavať.
Prezliekanie odporúčame vykonať vo vlastnom aute.

Parkovanie:     V oblasti Schlossbergstraße 5 (GPS 48.14065; 16.94725), približne 200 m od 
zhromaždiska 

                   
COVID-19: Kontrola pri prvom vstupe na športovisko. Preukážte sa green pasom alebo 

iným vhodným dokladom a dostanete zelenú pásku na ruku. Zástupca 
klubu musí priniesť na registráciu vyplnený formulár s kontaktnými údajmi na 
reprezentanta klubu (viď príloha).

Štart: Vzhľadom na obmedzené miesto na štarte bude zriadený 100 m od východu 
zo štadiónu predštart (- 15 minút) . Potom pôjdete peši cca 650 m / 55 m 
prevýšenie na samotný štart (9 min. chôdze). Označenie svetlomodrými 
páskami "Sparkasse"

Štart 00: 10:00 - šprint  (mapy si beriete až na signál,  45 m na mapový štart)

Voľný štart:   10:15 – 11:40, Open, MW-R, MW-10 a N
  
Cieľ: cca 400 m od zhromaždiska. Mapy nebudeme zbierať, prosím fair-play!

Uzávierka cieľa 12:30, kontroly budú po tomto čase pozbierané.

Mapa: "Hainburg-Schlossberg", 1:3 000; 5 m, pretex A4, stav 10. 2021; autor Paul Grün.
                          
Opisy KS: Na zhromaždisku aj na mape. Opisy pre MW-10, MWR a N sú k dispozícii aj v 

textovej podobe (nemčina+ slovenčina).

Razenie: SportIdent SI s možnosťou bezkontaktného razenia SI AIR+  vrátane     
cieľových jednotiek. Vyčítanie čipov pri vstupe na zhromaždisko

Vyhlásenie výsledkov: 13:00 pre Majstrovstvá Dolného Rakúska UltraLong (za predchádzajúci 
deň, len pre Rakúskych pretekárov) a potom Šprint pre všetkých.

Ďalšie informácie: Na športovisku je WC, ale nie sú k dispozícii šatne.          
                          Miestny športový klub (nie je súčasťou podujatia) bude ponúkať nápoje a malé 

občerstvenie. Na prezliekanie nepoužívajte miestnosť s bufetom!
                          Terén: 60 % rovina, 35 % strmý a kamenistý terén, 5 % asfalt,                           

čiastočne kamenistá pôda (pozri príklady na 2. strane). 
                          Orientačná obuv (či už s klincami, alebo bez) je odporúčaná. 

Vstup na futbalové ihrisko je zakázaný!

             Hainburg, 4. 11. 2021                                                   Richard Balogh & Paul Grün



Na hrade sa nachádzajú aj podzemné Špeciálne symboly:             
prechody, na mape sú vyznačené takto
   

                

Skalné platne      Parametre tratí:

     

Kamenistý terén



Poďakovanie obci Hainburg pod vedením starostu Helmuta Schmida, futbalovému klubu Hainburg,
združeniu "Gesunde Gemeinde Hainburg" a vlastníkom pozemkov za ich podporu.




