
                Západná oblasť, Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY 

Malý Vazkárik 2012

5.  kolo Západnej oblasti v orientačnom behu

Klasifikácia pretekov:  otvorené, denné, preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným 
poradím KS

Techn. zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: sobota 23.6.2012

Miesto konania: Amfiteáter na Partizánskej lúke (+48° 10' 39.65", +17° 4' 26.61")

Prezentácia: 13:45 – 14:45 hod. v centre pretekov

Štart:  15:00 – 16:00, voľný výber štartového času

Mapa: Červený most 1:7500, mapa nie je vodovzdorne upravená, euroobal k 
dispozícii

Trate: Detská obrázková, T-1, T-2, T-3, T-5, T-7

Charakteristika jednotlivých tratí:

Detská obrázková  Trať určená pre tých najmenších, deti  v kočíkoch a ich rodičov, priamo v bezprostrednom okolí  
amfiteátra

T-1 Veľmi jednoduchá trať s dĺžkou asi 1 km určená pre deti (cca do 9 rokov) s  doprovodom (T-1R) i bez doprovodu (T-
1). Vyhodnotené budú zvlášť deti s doprovodom a deti bez doprovodu.

T-2 Orientačne jednoduchá trať s dĺžkou do 2 km, je určená pre začiatočníkov (aj dospelých) a deti (10-12 ročné), ktoré  
zvládajú základné techniky orientácie a staršie deti, ktoré sa so základmi orientačného behu ešte iba zoznamujú a na  
trať T3 si ešte netrúfajú.

T-3  Orientačne  náročná trať s  dĺžkou asi  3  km,  určená najmä pre dorastenky,  veteránky,  najstarších veteránov a  
najtalentovanejšie staršie deti (12-14 ročné), ktoré zvládajú aj náročnejšie techniky orientácie.

T-5  Orientačne náročná trať s  dĺžkou asi  5  km,  určená najmä pre zdatnejších dorastencov,  ženy,  veteránov a pre  
všetkých, pre ktorých je trať T-3 málo a trať T-7 veľa.

T-7 Orientačne náročná trať s dĺžkou 7-8 km, určená najmä pre mužov, zdatných mladších veteránov, výnimočné ženy a  
všetkých, ktorí si chcú zabehnúť na trati s najväčšou dĺžkou a s najväčším počtom KS.

Štartovné: Detská obrázková – dobrovoľné
T1, T2  2€
T3 3€
T5, T7 4€

Spôsob razenia:  SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €. Poškodenie alebo nevrátenie: 30 €
Je možné používať len čipy s číslom do 999999 vrátane. Sedemmiestne 
čipy budú vymenené pri prezentácii zdarma.

http://www.vba.sk/


Opis terénu: Les malokarpatského typu, kopcovitý, dobre priebežný, priemerná hustota 
lesných  ciest  a  chodníkov;  v  lese  je  černicový  podrast,  centrálnu  časť 
priestoru mapy tvorí Partizánska lúka (trávnik, detské preliezačky, ...). Cez 
priestor mapy prechádza asfaltová cesta, po ktorej premávajú autá
Vzhľadom na ročné obdobie je na niektorých miestach vyšší podrast, 
ktorý spomaľuje beh  a nemusí byť zachytený v mape.
V  mape  nie  sú  zachytené  všetky  zmeny  klasifikácie  porastov.  

Parametre tratí T1 1,4km, prevýšenie 20m, 6 kontrol
T2 2,4km, prevýšenie 90m, 9 kontrol
T3 3,2km, prevýšenie 135m, 14 kontrol
T5 5,0km, prevýšenie 235m, 21 kontrol
T7 6,5km, prevýšenie 255m, 23 kontrol

Opisy kontrolných stanovíšť budú vytlačené na mape rovnako aj v centre 
pretekov.

Vzdialenosti Centrum – Štart 80m
Centrum – Cieľ 0 m

Prvá pomoc: v cieli taška PP

WC: k dispozícii  pri bufete Amfík

Parkovanie: výhradne na parkoviskách pred a za Červeným mostom

Občerstvenie: nápoj v cieli, bufet v amfiteátri

Vyhlásenie výsledkov: hneď ako to bude možné (predpokladáme okolo 16:30 – 17:00)

Výsledky budú vyvesené v centre a na stránke : www.vba.sk

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov : Natália Kasalovská
Hlavný rozhodca: Peter Mlynárik
Stavba tratí: Miroslav Lago

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE

SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

http://www.vba.sk/

