
Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačných športov 

7. kolo Oblastného rebríčka 2015. 
                                                                                                                                    

POKYNY k pretekom v OB 
                                                                                                                                                                                                               

42. ročník pretekov Prvý Jarný Kufor, alebo 9. raz bez Petra Slámu. 
 

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

Klasifikácia    Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS 
pretekov:          a elektronickým razením Sport Ident.    
 
Dátum a štart: 15. 3. 2015 (nedeľa),   00:00 = 11:00 h.,   štart intervalový. 
 
Zhromaždisko:  Bratislava – Rača, Knižkova dolina, letné kúpalisko 

GPS: N 48° 13' 4"  E 17° 8' 25" 

 
Prezentácia:             15. 3. 2015, od 9:00 h. do 10:00 h. v mieste zhromaždiska.  

Dodržte prosím hodinu! 
 

Kategórie:      M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, 
    OPEN, RD (dieťa alebo začiatočník s doprovodom), obrázková trať. 

 
Obrázková trať: Pre najmenšie deti, štart na zhromaždisku od 11:30 – 12:30 h. 
   Deti na obrázkovú trať prihlasovať na e-mail katasch@gmail.com  
 
Uzávierka cieľa: o 14:30 h. 
 
Mapa:      Malá Baňa, M=1:10000, E=5m, stav 05/2014, podľa kľúča ISOM 2000 , rozmer A4 

     Mapa  nie je vodovzdorne upravená na štarte budú k dispozícii euroobaly. 
 
Opis terénu:    Lesný terén, dobre priebežný, s množstvom kameňov, s občasnými miestami s podrastom 

   a malým polomom v juhozápadnej časti mapy. 
 
Raziaci    Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- € 
systém:    Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- € 

 
Opisy kontrol:   Budú vytlačené na lístkoch v piktogramoch k dispozícii na zhromaždisku. 
 
Značenia a    zhromaždisko – štart  1600 m - modré stužky 
vzdialenosti:    cieľ – zhromaždisko  1300 m - po 200 m sa pripája na modré stužky 

              smerom na zhromaždisko 

     štart – mapový štart    - červené stužky 
 
Funkcionári:     riaditeľ pretekov:  Róbert Schenk, R3 

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

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

 
Vyhodnotenie:  Vyhlásenie výsledkov pretekov PJK predpokladáme okolo 13.30 hod. na zhromaždisku. 

   Všetci zúčastnení v kategóriách RD, M/W-10, prví traja v kategóriách M/W-12 a M/W-14 
   dostanú drobnú vecnú cenu, v ostatných kategóriách iba víťazi. 

   Ocenený bude aj víťazný oddiel v bodovaní klubov. 
   Víťazný oddiel získa špeciálnu doživotnú klubovú cenu – Prvý Jarný Kufor 2015. 
 

Hodnotenie     Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej 
oddielov:     kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej, 

   posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený. 
 
Upozornenie:    Trate križujú asfaltové cesty, kde je pravdepodobnosť výskytu cyklistov. Preto dbajte 
     na zvýšenú pozornosť pri ich prechode! 

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

   Marián Mikluš      Róbert Schenk 
   hlavný rozhodca                 riaditeľ pretekov 

http://www.tjrapid.sk/
mailto:katasch@gmail.com
mailto:robo.schenk@stonline.sk


 

 
Parametre    kategória        dĺžka(km)     prevýšenie(m)   počet KS 
tratí:     ------------------------------------------------------------------------ 
     M10, W10, RD  1,4    35      6  

     M12,  W12   1,9    65      7 

     M14, W14   2,6  105    11 

     W55, OPEN   3,0    80    12 

     W18, W45   4,0  135    15 

     M18, M55   4,4  190    17 

     W19, M45   4,8  190    15 

     M19    6,2  270    19 

 


