SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY

Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v orientačnom behu na stredných tratiach
a
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach - Memoriál Petra Polónyiho
Techn. zabezpečenie: Slávia Žilinská univerzita Žilina, oddiel OB
Termín:

5. - 6. máj 2012

Prezentácia:

Sobota od 09:30 do 11:30 hod, nedeľa od 7,30 do 8,30 hod v centre pretekov.

Centrum pretekov:

Hrčava (centrum pretekov sa nachádza v Českej republike v blizkosti trojmedzia ČR – SR – POL).
Najlepšia doprava je z hraničného prechodu Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, hneď za hraničným
prechodom odbočiť doprava na lesnú asfaltovú cestu smer Hrčava.

Klasifikácia pretekov : 5.máj 2012 - Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
kontrolných stanovíšť na stredných tratiach
6.máj 2012 - Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
kontrolných stanovíšť na dlhých tratiach
Kategórie :

Na rozdiel od propozícií došlo vzhladom k malému počtu prihlásených do kategórie N k jej zlúčeniu s
kategóriou K3

Štart 00 :

Sobota :
Nedeľa :

Mapa :

Sobota - Hrčava 2012 - middle, 1 : 10 000, e = 5m, formát A4, nebude vodovzdorne upravená.
Nedeľa – Hrčaca 2012 - long, 1 : 10 000, e = 5m, formát 30 x 34 cm, nebude vodovzdorne upravená.
Mapníky budú k dispozícii na štarte. Autor Miroslav Sikora, stav Apríl 2012

Štart. čísla :

Pretekári sú povinní nosiť štartovné čísla viditelne umiestnené na hrudi

Terén :

Kopcovitý ihličnatý les. Priebežnosť premenlivá, ale prevažne veľmi dobrá.

Časový limit :

Sobota : 120 minút
Nedeľa : 180 minút

Obč. stanice :

Iba v nedeľu, na kontrolách čislo 73 a 40.

Raziaci systém :

Bude použitý raziaci systém SportIdent.

Piktogramy :

Budú k dispozícii pre každú kategóriu na zhromaždisku pretekov. Zároveň budú vytlačené na
sobotných mapách. (v nedeľu nie sú vytlačené na mapách)

Popisy kontrol
pre liniové trate
N8 a R8

Sobota 5. mája 2012
1. 80 – lúka, JV okraj
2. 81 – hranica porastov, S roh
3. 82 – výrazný strom, listnatý
4. 83 – posed
5. 84 – V koniec cesty
6. 85 – hranica porastov, S okraj
7.100 – križovatka cesty a potoka

13:00
09:30

Nedeľa 6. mája 2012
1. 54 – hustník, S cíp
2. 58 – Lúka, J roh
3. 63 – Lúka, J roh
4. 81 – križovatka cesty a prieseku
5. 84 – budova, JZ roh
6. 85 – Z roh plota
7.100 – križovatka cesty a potoka
Vzdialenosti :

centrum pretekov – zhromaždisko
parkovanie – centrum pretekov
zhromaždisko – štart sobota
zhromaždisko – štart nedeľa

0m
0 – 200 m
1 800 m
1 800 m

Organizácia štartu:

Štartovné časy pre kategórie M- 10, W- 10, N8 a R8 nie sú určené. Je možné štartovať v ľubovolnom
čase od 00 do 120.

Zakázaný priestor :

rozcvičovanie je možné len v priestore centra pretekov a po vyznačených cestách na štart. Všetky
lesné priestory na S a SZ od centra sú zakázaným priestorom.

Vyhlásenie výsledkov: M SR stredná trať v sobotu o 17:00
SRJ a Memoriál Petra Polónyiho v nedeľu o 14:00
Protesty:

Podľa pravidiel SZOŠ s vkladom 10 Eur.

Jury :

Peter Sláma, Jozef Wallner, Ján Mižúr

Ubytovanie:

Telocvičňa + triedy v ZŠ Hrčava. Zákaz vstupu v kopačkách. Prosím dodržujte čistotu.

Stravovanie:

Reštaurácia „Pod Javorom“ v centre pretekov.

WC :

Mobilné toalety v centre pretekov. WC nebudú k dispozicii cestou na štart.

Umývanie:

Z dôvodu opravy vody v škole v prírode Hrčava je k dispozicii iba jedna sprcha v ZŠ Hrčava. 

Parkovanie :

Futbalové ihrisko Hrčava a priľahlá cesta

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. Dbajte o
zvýšenú pozornosť pri prebiehani hlavnej cesty Hrčava – Mosty u Jablunkova.

Poďakovanie :

Ďakujeme za podporu obci Hrčava, mestu Žilina a spoločnosti Wallmark, ktorá poskytla ceny pre
všetky kategórie.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hlavný rozhodca
Stavitelia trate

Jozef Gajdošík v.r.
hlavný rozhodca

Peter Vandlíček
Darina Polonyiová
Jozef Gajdošík
sobota – Jozef Chupek
nedeľa – Karel Poštulka
Peter Vandlíček v.r.
riaditeľ pretekov

