SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY / BULLETIN
BBO cup 2013

Otvorené MSR v OB na stredných tratiach 2013
Otvorené denné preteky OB v šprinte
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB na strednej trati
Klub orientačného behu ŠK HADVEO Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica
a obcou Malachov, s hlavným partnerom podujatia, firmou Trendwood-twd Vás vítajú na
1. ročníku medzinárodných pretekov v orientačnom behu BBO cup 2013.
Prosíme dodržiavať nasledovné pokyny.
Prezentácia
31.05. 2013 od 18.00 do 21.00 hod. na Športovom gymnáziu, Tr.SNP 54, Banská Bystrica,
http://www.sgbb.eu.sk/
01.06. 2013 od 08.00 do 09:30 hod. v centre pretekov, Ortúty, Malachov
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
01.06. 2013 od 16:30 do 17:30 hod. v centre pretekov, Námestie SNP, Banská Bystrica
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
02.06. 2013 2013 od 08.00 do 09:30 hod. v centre pretekov, Ortúty, Malachov
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
Upozornenie: zmeny v prihláškach na mieste nebudú akceptované!!!
Ubytovanie: ubytovanie v telocvični sa nachádza v mieste piatkovej prezentácie. Pretekári
s objednaným ubytovaním dostanú informácie na prezentácii.
Stravovanie: v zriadenom bufete v centre pretekov . Počas šprintu v okolitých reštauráciách.
Štart. Čísla: pretekári sú povinní nosiť štartovné čísla viditeľne umiestnené na hrudi.
Opisy KS: opisy kontrolných stanovíšť budú pripravené v priestore centra pretekov v tlačenej
forme.
Raziaci systém: SportIdent
zapožičanie SI-čipu: 2,- Eur/deň/osoba
strata, resp. nevrátenie SI-čipu: 30,- Eur
WC: len v priestoroch centra pretekov. Počas šprintu v centre mesta v bare BODEGA 30m od
zhromaždiska.
Umývanie: je zabezpečené provizórne len v centre pretekov. Počas šprintu v centre mesta
umývanie nie je zabezpečené.
V centre pretekov na Ortútoch sa bude nachádzať cisterna s pitnou vodou.
Detský kútik: organizátori poskytujú možnosť umiestnenia detí predškolského veku do detského
kútika, kde bude zabezpečený dohľad. Prosíme nahlásiť pri prezentácií.
Občerstvenie: po dobehnutí iontový nápoj Estim, resp. čistá voda.
Detské preteky: v priestore centra pretekov po obidva dni, štart ľubovoľne v štartovnom čase
od 000 do posledného štartovného času v daný deň, razí sa do papierových preukazov.
Voľný štart: pretekári v kategóriách W/M10 a N/R8 (začiatočníci) môžu štartovať ľubovoľne v
štartovom čase od 000 do posledného štartovného času v daný deň.
Prvá pomoc: v centre pretekov.

Výsledky: MSR a šprint 1.6. o 20:00 na námestí SNP za účasti primátora mesta a Nasti Kuzminovej
SRJ 2.6. o 14:30 v centre pretekov.
MSR prví traja pretekári v každej kategórii dostanú hodnotné ceny.
Šprint a SRJ budú vyhlásení víťazi.
Každý pretek sa vyhlasuje osobitne.
Funkcionári:
riaditeľ pretekov Igor Patráš
Technický riaditeľ Andrej Patráš
Hlavní rozhodcovia Jozef Chupek (SK)
Wolfgang Pötsch (AT)
Stavba tratí:
Rastislav Szabo MSR, šprint
Štefan Šurgan SRJ
tajomník Miroslav Hríbik
Jury: J. Pollák, Marián Dávidík, Lukáš Barták
Predpis: preteká sa podľa pravidiel SZOŠ.
Špeciálnu výnimku pre mierku mapy 1:7500 pre MSR udelila sekcia OB 17.05. a bola zverejnená
na webe SZOŠ.
Fair play: žiadame všetkých účastníkov o dodržiavanie princípov Fair play a neodovzdávanie
informácií, ktoré by mohli viesť k výhode ešte neodštartovaných pretekárov.
Protesty: je možné podať najneskôr do 15 min. po vyhlásení výsledkov.
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.
Mapa príjazdu:

MSR na stredných tratiach, sobota 01.06. 2013
Centrum: Ortúty, Malachov
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
Parkovanie: na lúke v priestore pretekov. V prípade dažďa na príjazdovej ceste. Prosíme, aby ste
rešpektovali pokyny organizátorov.
Vzdialenosti: parkovanie – Centrum pretekov 0 m
ubytovanie – Centrum pretekov cca 8 km
Centrum – štart 500 m
Centrum – cieľ 0 m
Rozcvičovanie: je možné na WARM UP mapke v blízkosti zhromaždiska. Priestor mimo tejto
oblasti je zakázaný.
Štart 000: 10:00
Časový limit: 120 minút
Mapa: Čisto prírodný zážitok , 1 :7500, ekv.5 m, stav máj 2013, autor Róbert Miček
formát mapy A4 pre všetky kategórie,
Mapy pre kategórie M21 a W21 budú v mapníkoch, ostatné kategórie môžu použiť obal
pripravený na štarte. Mapy sa budú v cieli odoberať. Odovzdané budú 2.6. po odštartovaní
posledného pretekára.

Opis terénu: horský kopcovitý členitý po dávnom zosuve a povrchovej ťažbe. Priebežnosť je
striedavá od ľahkej až po mimoriadne náročnú. Podklad je miestami kamenistý inak pevný.
V priestore pretekov sa nachádzajú bažiny a mokrade, ktoré sú ťažko priebežné. Bežecká
náročnosť terénu vyžaduje maximálnu pozornosť pri behu.

Šprint, sobota 01.06.2013
Centrum: Banská Bystrica, námestie SNP
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
Parkovanie: verejné parkoviská v blízkosti centra. Parkovanie je ZDARMA.
http://www.icbb.sk/orientacna-mapa-mesta-.phtml?id3=69277
Vzdialenosti: parkovanie – Centrum pretekov 100 – 1000 m
ubytovanie – Centrum pretekov cca 3 km
Centrum – štart 0 m
Centrum – cieľ 0 m
Rozcvičovanie: je možné výhradne v priestore nám. SNP.

Zákazy: zakázaným priestorom dňa 01.06. 2013 od 12.00 hod. je celé centrum Banskej Bystrice.
V priestore pretekov je niekoľko slabo frekventovaných ciest. Prosíme o maximálnu opatrnosť pri
prebiehaní cez cestu a tiež pri vybiehaní z pešej zóny na cestu. Beh na ceste prosíme obmedziť na
nevyhnutné minimum a využívať chodníky pre chodcov.
Bežecká obuv s kovovými hrotmi je zakázaná!!!
Štart 000: 18.00
Časový limit: 60 minút
Mapa Barbakan: 1 : 5 000, ekv. 2,5 m, stav máj 2013, spracovaná podľa ISSOM 2007,
Autor Miroslav Pilát,
Mapy budú vodovzdorne upravené pre kategórie M,W21E, ostatné kategórie môžu použiť obal
pripravený na štarte.
Mapy sa budú v cieli odoberať. Odovzdané budú po odštartovaní posledného pretekára.
Vonkajšie sezónne reštaurácie, lavičky, pouličné lampy, smetné koše, reklamné stojany nie sú
v mape kvôli prehľadnosti zakreslené,
Mapy nebudú vodovzdorne upravené, pretekári môžu využiť obal pripravený v priestore štartu
mapy sa budú v cieli odoberať do času odštartovania posledného pretekára.
Verejné KS: č 100.
Trate pretekov sú vedené zväčša v pešej zóne s limitovanou dopravou, ale z časti aj na uliciach
s normálnou dopravou, preto je nevyhnutné venovať pozornosť všetkým motorovým
vozidlám.
Opis terénu: centrum mesta a mestský park pevný povrch tvorí 80% tratí, 20% trávnatý povrch

SRJ stredná trať, nedeľa 02.06. 2013
Centrum: Ortúty, Malachov
http://www.hadveo.sk/bbocup/informacie/lokalita/
Parkovanie: na lúke v priestore pretekov. V prípade dažďa na príjazdovej ceste. Prosíme, aby ste
rešpektovali pokyny organizátorov.
Vzdialenosti: parkovanie – Centrum pretekov 0 m
ubytovanie – Centrum pretekov cca 8 km
Centrum – štart 500 m
Centrum – cieľ 0 m
Rozcvičovanie: je možné na WARM UP mapke v blízkosti zhromaždiska. Priestor mimo tejto
oblasti je zakázaný.
Štart 000: 10:00
Časový limit: 120 minút

Mapa: Čisto prírodný zážitok , 1 :7500, ekv.5 m, stav máj 2013, autor Robert Miček
formát mapy A4 pre všetky kategórie,
Mapy pre kategórie M21 a W21 budú v mapníkoch, ostatné kategórie môžu použiť obal
pripravený na štarte.
Mapy sa budú v cieli odoberať. Odovzdané budú 2.6. po odštartovaní posledného pretekára.
Opis terénu: horský kopcovitý členitý po dávnom zosuve a povrchovej ťažbe. Priebežnosť je
striedavá od ľahkej až po mimoriadne náročnú. Podklad je miestami kamenistý, inak pevný.
V priestore pretekov sa nachádzajú bažiny a mokrade, ktoré sú ťažko priebežné. Bežecká
náročnosť terénu vyžaduje maximálnu pozornosť pri behu.

Prajeme Vám
ČISTO PRÍRODNÝ ZÁŽITOK!

ŠK HADVEO Banská Bystrica

