
 

POKYNY 
 

12. ročníka pretekov YETI ZIMA CUP v orientačnom behu, 
 

2. kolo OR 2017 pre Západnú oblasť SZOŚ
 
Dátum:   29. 1. 2017 (nedeľa) 
 
Usporiadateľ:  TJ Rapid Bratislava - Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Klasifikácia pretekov:  Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS. 
 
Zhromaždisko:    Areál SAV V Bratislave, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9,  
   Bratislava,  GPS: N 48°10′12″  E 17°04′18″.       
          https://www.google.sk/maps/dir//48.1702067,17.0717207/@48.1701172,17.0715758,17z 

Cesta od vchodu bude značené stužkami. Pretekárom bude k dispozícii vstupný 
vestibul budovy jedálne, kde sú aj sú toalety. 

   
Prístup autom:  Z Lamačskej cesty na úseku medzi križovatkou Patrónka a Tesco Lamač, 
  vľavo z križovatky pri Vojenskej nemocnici. 
 
Parkovanie:      Pred vstupom do areálu vpravo, pozdĺž Dúbravskej cesty. 
 
Prístup peši:   Zo zastávky MHD Patrónka (autobusy, trolejbusy), použite podchod na  

 juhozápadnú stranu Lamačskej cesty. Od zastávky MHD Patrónka využite  
 chodník pozdĺž Lamačskej cesty. Pre účastníkov pretekov je zakázaný prístup 
 chodníkom poza budovu Westend Tower. 

  Zo zastávky MHD Vojenská nemocnica alebo Mokrohájska (autobusy), použite 
 podchod pre chodcov na juhozápadnú stranu Lamačskej cesty. Využite chodník 
 pozdĺž Lamačskej cesty. 

 
Prezentácia:  29.1.2017, od 09.00 hod. do 10.00 hod. na zhromaždisku. 
   Dodržte čas prezentácie!!!!! 
          Neskoršie ukončenie prezentácie bude mať vplyv na posunutie nulového štartu! 
 
Zakázaný priestor:   Celý areál SAV s výnimkou zhromaždiska, prístupu k nemu a lúkou vpravo, 

Dúbravská cesta od vstupu do areálu SAV asi 500 m pozdĺž areálu SAV na 
juhovýchod, smerom ku križovatke Patrónka. 

 
Kategórie:  M/W-10,  M/W-12,  M/W-14, M/W-16,  M/W-18,  M/W 19-,  M/W 40-,  M/W 55-, 
  Open, N (nábor), RD (dieťa s doprovodom), detská obrázková trať. 
 
Štart:    Individuálny, voľný v čase 10.30 - 11.30 hod. 
 
Mapa:  SAV - Patrónka, M=1:4000, E=2m, rozmer A4, stav jún 2015, revízia január 

2016, v norme ISSOM 2007, bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú k 
euroobaly. 

 Použité špeciálne značky: Zelený krúžok = výrazný strom  
     Zelený krížik   = vývrat alebo výrazný peň 
     Čierny krúžok = umelý objekt, skôr zvislý 
     Čierny krížik   =umelý objekt, skôr vodorovný 
      Modrý krížik   = zvýšený kanalizačný poklop 
     Čierne V        = otvorená kanalizačná šachta, pozor! 
 
Opis terénu:  V priestore pretekov sa na malej ploche strieda terén rôzneho typu: 

Na rovinatých a mierne sklonených plochách je starostlivo upravený park 
nepravidelne rozmiestnenými, prevažne samostatne stojacimi, budovami a 
skladové objekty s rozľahlými asfaltovými plochami medzi nimi. Na okrajoch 
areálu v miernom svahu je prirodzený listnatý les, prevažne s veľmi dobrou 
priebežnosťou, avšak na niektorých miestach beh znepríjemňujú napadané 
konáre, hlavne na rozhraní upravovaných trávnikov a lesa. Na niektorých 
miestach sú pozostatky dávnej stavebnej činnosti, čiastočne zasypanéa zaras-
tené skládky stavebného odpadu, kde je pri pohybe potrebná zvýšená opatrnosť. 



Vzdialenosti: Parkovisko – zhromaždisko 0 - 300 m. 
   Štart a cieľ pretekov je na zhromaždisku, v areály SAV 
   Zhromaždisko – štart:    60 m 

Zhromaždisko – cieľ :    30 m 
Štart - mapový štart:     30 m  

 
Časový limit:  70 minút 
 
Raziaci systém:  SportIdent, nevrátenie čipu =30,- €. 
 
Opisy KS:   Budú vytlačené samostatne v piktogramoch na zhromaždisku a budú vytlačené 
 aj na mape. 
 
Parametre tratí: M19-    4,0km  / 24 KS  / 30m  
   W19-, M40-, M-18  3,1km  / 20 KS  / 25m 
   W-18, W55-, M-16, OPEN   2,7km  / 18 KS  / 20m 
   M-14, M55-, W-16, W40-     2,6km  / 18 KS  / 15m 
   M/W12, W-14                    2,2km  / 15 KS  / 10m 
   M/W-10, RD                      1,1km  /   9 KS  / 10m 
   N                                    1,4km  / 11 KS  / 10m 
 
Vyhodnotenie:       Okolo 13.00 hod. (predpokladaný čas). Všetci klasifikovaní pretekári získajú body 
   do OR 2017. Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat. RD, M/W -10, -12, -14, 
   -16 a víťazi v kat. M/W -18, 19-, 40-, 55-, Open, N. 
   Odmenené budú aj deti na Obrázkovej trati. 
 
Funkcionári:      Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1 
                       Hlavný rozhodca: Marián Mikluš, R3 
                       Staviteľ tratí:  Ján Štubňa, Martina Pánková 
 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných Vykonávacích 

 predpisov k súťažiam pre rok 2016. 
 
Informácia k ISSOM 2007: V priebehu pretekov je prísne zakázané z bezpečnostných dôvodov 

prekonávať objekty ktoré sú v mape označené a zakreslené mapovými značkami 
304.1 Neprekonateľné vodné teleso,    309 Neprekonateľná bažina, 

 521.1 Neprekonateľná stena,               201 Neschodný zráz,  
 524 Neprekonateľný plot alebo ohrada,           526.1 Budova, 
 421 Neprekonateľná vegetácia 
 Je zakázané vstupovať do priestorov vymedzených mapovou značkou 
 528.1 Oblasť so zakázaným vstupom. 
 Porušenia týchto zákazov môžu byť potrestané diskvalifikáciou pretekára. 

 
Upozornenia: - Mapy sa v cieli neodovzdávajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel fair play. 

   Pretekári v cieli neukazujte svoju mapu pretekárom pred štartom! 
- Je zakázaný pohyb vo vestibule v obuvi s kovovými hrotmi! 
- Je zakázaný pohyb vo vestibule so špinavou, zablatenou obuvou! 

 
Poznámka:          Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 
   bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo  
   následkom týchto pretekov. 
 
           Marian Mikluš    Dušan Formanko 
         hlavný rozhodca     riaditeľ pretekov 
                                                               
 

                                              


