
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

POKYNY k pretekom v OB Jarná Cena Rapidu. 
 

 
Organizátor: Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk 

 

Termín a štart: 30. 3. 2014 (nedeľa),   00:00 = 11.00 hod., intervalový. 

 

Klasifikácia pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť a elektronickým razením Sport Ident. 

 

V kategóriách W-18, W19-, W45-, M-18, M45-, M55- bude v priebehu trate 

jeden zhluk KS. V kategórii M19- dva zhluky KS.  

Kontroly v týchto zhlukoch musia byť orazené všetky ale voľným výberom.  

Kontrolné stanovištia s voľným výberom razenia budú na mape označené 

iba kódom KS a ohraničené obdĺžnikom.  

 

Zhromaždisko:  Parkovisko 2 km za Stupavou smerom na Lozorno pri trafostanici. 

GPS: N 48° 18' 21"   E 17° 01' 38". 

Parkovanie vozidiel bude usmerňované organizátorom. 

 

Prezentácia:  30.3.2014,  od 9.00 h.  do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. 

Dodržte prosím hodinu! 

 

Obrázková trať: Pre najmenšie deti, štart na zhromaždisku v čase od 11.30 - 12.30 hod.  

   Prosíme prihlásiť deti na obrázkovú trať na e-mail: katasch@gmail.com 

 

Uzávierka cieľa: o 14:00 hod. 

 

Mapa:  Trniny -100 Dubov, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 02/2014, podľa kľúča ISOM 2000, 

rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené.  

   Na štarte budú k dispozícii euroobaly A4. 
 

Terén: Väčšia časť mapy je veľmi dobre priebežný les s množstvom výrazných 

stromov a minimom húštin. Členitosť terénu je rôznorodá. Strednú časť 

mapy tvorí orientačne hodnotný priestor s množstvom cestičiek, násypov 

a bodových prvkov. V západnej časti miestami podrast z černičia do výšky 

kolien, preto odporúčame zakrytie dolných končatín. 

V priestore pretekov sa pohybuje veľké množstvo lesnej zveri. 

  

Raziaci systém: SportIdent, vo všetkých kategóriách. 

 

Opisy KS: Budú vytlačené v piktogramoch na lístkoch a k dispozícii na zhromaždisku. 

 

Značenia a vzdialenosti:   zhromaždisko – štart: 1300 m – modré stužky 

     štart – mapový štart:        50 m – červené stužky 

cieľ - zhromaždisko:   700 m – modré stužky, značená      

       cesta na štart prechádza cieľom 
 

Funkcionári:  riaditeľ pretekov:  Róbert Schenk R3 

       hlavný rozhodca:  Marián Mikluš R3 
       stavba tratí:   Katarína Schenková R3 
 

Predpis:        Preteká sa podľa platných pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ. 

 

Vyhodnotenie:   Vyhlásenie výsledkov pretekov bude po ukončení pretekov, asi o 13.30 hod.      

    na zhromaždisku. Prví traja v kategóriách M/W-10D, M/W-10, M/W-12 a M/W-14      

     dostanú drobnú vecnú cenu.  V ostatných kategóriách iba víťazi. 
 

 

 

 

http://www.tjrapid.sk/


Upozornenie:    Všetky trate prebiehajú cez prístupovú komunikáciu k Biofarme Príroda, dbajte preto na 

zvýšenú opatrnosť ! 

 

Toalety:       Iba v okolitej prírode. 

 

Občerstvenie:    Voda a malinovka v cieli.  

Individuálne asi 1 km od zhromaždiska sa nachádza Biofarma Príroda, kde je             

aj reštaurácia a pekáreň. 

 

Informácie:     Riaditeľ pretekov na e-mail: robo.schenk@stonline.sk, prípadne telefonicky: 0908 421 090  

 

Poznámka:     Upozorňujeme na zmenu SEČ a prechod na letný čas! 

 

    Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť,   

    bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo     

    následkom týchto pretekov. 

 
 
    Marián Mikluš          Róbert Schenk  

hlavný rozhodca      riaditeľ pretekov 

 
 
 
 
 
 

 

Parametre tratí: dĺžka     prevýšenie  počet KS 

 
M –10   1,9 km 10 m    6  

M –12   2,3 km 30 m    8 

M –14   3,8 km 70 m     10 

M –18   5,5 km        200 m   13 (voľný výber KS č. 47,48,49,50,51)                         

M   19-           8,2 km        250 m   22 (voľný výber KS č. 52,53,54,55,56 a 

       č. 47,48,49,50,51) 

M   45-  5,5 km        200 m     13 (voľný výber KS č. 47,48,49,50,51)                             

M   55-  4,4 km        115 m     11 (voľný výber KS č. 52,53,54,55,56)                               

 

W –10             1,9 km 10 m    6                        

W –12            2,3 km 30 m    8                       

W –14            3,8 km 70 m     10                      

W –18             4,4 km        115 m     11 (voľný výber KS č. 52,53,54,55,56) 

W   19-  5,5 km        200 m     13 (voľný výber KS č. 47,48,49,50,51) 

W   45-  4,4 km        115 m     11 (voľný výber KS č. 52,53,54,55,56)                   

W   55-           3,8 km 70 m   10                    

 

RD   1,9 km 10 m    6  

Open   2,3 km 30 m      8 
 

 

 


