
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov a ŠK VAZKA Bratislava

POKYNY  PRE  PRETEKÁROV
na Verejných Mikulášskych pretekoch 

 1.kolo Zimnej ligy 2006/07

Termín: 9. 12.2006   sobota

Klasifikácia pretekov: preteky na skrátenej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť /KS/  
s malými zvláštnosťami pre kategórie: M-18,  M,W19-

Centrum: chata Alpinka, mestská časť Rača – Bratislava

Prezentácia: 9.12.  sobota   10,00 – 11,00  v centre pretekov 

Kategórie : MW-12, -14,-18, 19-, M45- a W35-, open, RD /rodič s dieťaťom mladším 
                                    ako 12 rokov – trať podľa počtu prihlásených detí/.

Štart: 11,30 

Cieľ: 100 m od centra, pretekár ktorý z rôznych príčin nemôže dokončiť preteky je 
povinný prísť do cieľa, resp. podať o sebe správu . 

Vzdialenosti: centrum  -  štart 1,1 km / 100m prevýšenie modro-biele stužky
centrum  -  cieľ 100 m

Terén: typický malokarpatský, kopcovitý, trať vedie okolo zástavby 

Mapa: Knižková dolina,  mierka 1: 5 000, ekvidištancia  5m, stav, rozmer A3
Mapy sa v cieli odoberajú, vrátia sa po odštartovaní posledného pretekára  

Razenie                       pretekár razí kliešťami do klasického preukazu

Výklad razenia pre kategórie  M-18, M,W 19- :
Pretekári v uvedených kat. majú na svojich tratiach tieto povinnosti:
v 1. časti pretekov z dvoch  ponúknutých KS si pretekár vyberá tú, ktorá je pre neho výhodnejšia
v 2. časti pretekov obehne KS ohraničené v rámčeku systémom „voľný výber KS“ 
Všetky KS majú kódy aj lampióny!!! Ukážka na priloženej schéme: 

Výsledky: priebežné budú vyvesované v centre, konečné na www.vba.sk  
a www.orienteering.sk

Vyhlásenie výsledkov: po dobehnutí posledného pretekára cca cca 14,00 v centre 

http://www.orienteering.sk/
http://www.vba.sk/


Občerstvenie: usporiadateľ zabezpečuje nápoj a mikulášsky balíček po dobehnutí do cieľa 
pre každého pretekára

WC: v priestore chaty Alpinka

Parkovanie: podľa pokynov usporiadateľa na parkovisku

Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel SZOŠ  pre OB

Upozornenie :
Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú zodpovední za prípadné zranenia. 

Eva Králová Matúš Trnovec R3
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca
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