Kategorije: MŽ10, M/Ž12, M/Ž16, M/Ž18, M/Ž21, M/Ž35, M50, Ž45, OPEN,
Začetniška. Preverite, če ste v kategorije prijavljeni glede na starost v letu 2017
(rojeni 2004 tekmujejo v M/Ž16!). V kategoriji MŽ10 morajo tekmovalci na
progo sami. Spremljanje staršev je dovoljeno le za sodelujoče v kategoriji
Začetniki!
PODATKI O PROGAH

ORIENTACIJSKI KLUB POLARIS, LJUBLJANA

BILTEN

Slovenska šprint orientacijska liga 1

Kategorija
M21E
M18/M35/Ž21E
M16/Ž35
Ž18/M50
Ž16/OPEN/Ž45
Ž12/začetniki/M12
MŽ10
finale M21/M35/M18
finale Ž21/Ž18
finale Ž35

Dolžina proge (m)
3.800
3.000
2.800
2.600
2.100
1.600
1.100
3.100
2.900
2.500

Št. kontrol
15
14
14
10
10
9
8
12
11
10

Domžale, 11. december 2016

Vrsta tekmovanja: slovenska šprint orientacijska liga 1
Vodja tekmovanja: Dušan Petrovič
Traser: Blaž Petrovič
Delegacija tekmovanja:
 vodja tekmovanja
 Blaž Koelner (sodnik OZS)
 Grega Raj, OK Slovenj Gradec (predstavnik tekmovalcev)
Karta: Športni park Domžale, 1 : 5000 / 2,5 m, stanje november 2016.
Teren: športni park, gozd (večinoma zaraščen) s posekami daljnovodov in
travniki, obrežje reke, nekaj ulic. Brez omembe vrednih višinskih razlik.

V kategorijah M/Ž21, M/Ž35 in M/Ž18 se bo tekma odvijala v dveh etapah. V
prvi – kvalifikacije z običajnim štartom v časovnih razmikih, tekmovalec/ka
poskuša postaviti čim hitrejši čas, druga etapa – finale pa se bo odvijala po
principu lovskega štarta. V finale se uvrstijo tekmovalci, ki bodo v kvalifikacijah
za zmagovalcem v kategoriji zaostali največ polovico časa zmagovalca. Preostali
so v rezultatih razvrščeni na osnovi rezultatov kvalifikacij. Tekmovalci v ostalih
kategorijah tekmujejo le na eni progi, z običajnim štartom v časovnih razmikih.
Morebitne spremembe prijav ali dodatne prijave v kategorijah Open in
Začetniki najkasneje do 10.00. Sprememba imena ali kategorije po objavi
štartne liste: 5 EUR
Prvi štart:
ob 10.30
Prvi štart finala predvidoma (najprej) ob

12:00 M/Ž18
12:15 M/Ž35
12:30 M/Ž21

Tekmovalni center, parkirišče, štart in cilj: Parkirišče pri bazenu v športnem
parku, (http://www.geopedia.si/#T105_x469522.5_y110171_s19_b2). Sanitarije
so na voljo v centru Mercator, severno od športnega parka, čez cesto. Na cilju
bo na razpolago napitek.
Zaprto območje: zadrževanje tekmovalcev vzhodno in južno od parkirišča ni
dovoljeno, ogrevanje je možno na skrajnem severozahodnem delu karte, pazite
pri prečkanju ceste.

Karte so tiskane na navadnem, ne vodoodpornem papirju. Karte ne bodo v
folijah, bodo pa folije na razpolago, če bi jo kdo izrecno želel.
Opisi kontrol (mikrolokacije) bodo na voljo v štartnem koridorju in natisnjeni na
kartah. Pri prijavah ne bodo na voljo! Po prihodu na cilj se vse karte poberejo in
razdelijo šele po odhodu vseh tekmovalcev na progo.
Razglasitev rezultatov predvidoma do 13.30.
Pravila gibanja in prečenja: karta je izdelana in proge postavljene tako, da ne
pričakujemo zapletov in diskvalifikacij, ki so se dogajale na nekaterih zadnjih
šprint tekmovanjih. Glede gibanja in prečenja tako veljajo povsem logična
pravila, prepovedano je prečenje:
-

olivno zelenih (zasebnih) površin, a so vse tovrstne površine velike in
pogosto tudi fizično nedostopne in
- ograj, označenih z debelo črto, te so tudi v naravi neprehodne (če
odmislimo plezanje čeznje);
- le v finalni etapi bo ena več 10 m dolga ravna umetno ustvarjena ovira,
na terenu označena s trakovi, na karti pa z vijolično črto, katere
prečenje bi bilo fizično možno, pa ni dovoljeno.
Prepovedano je seveda tudi prečenje debele črne črte, ki označuje rob
avtoceste in črne obale Kamniške Bistrice. Prečenje temne (tretje) zelene ni
prepovedano, ga pa zaradi res goste vegetacije odsvetujemo, podobno velja za
poseko pod daljnovodi, označeno kot polodprto z gosto podrastjo (glej izsek).
Merjenje časa: SportIdent Air za kategorije M/Ž18, M/Ž21 in M/Ž35, izposoja
naprstnika Air vključena v štartnino, kdor želi, lahko uporabi tudi svoj (klasičen)
naprstnik (čip), vendar naj to opozori do uro pred štartom. Čipe boste
tekmovalci dobili ob prijavah in za uporabo čipa Air mora vsak tekmovalec
imeti svoj pašček. Na cilju finalne etape se čipi takoj vračajo. Vsi tekmovalci ste
sami dolžni pred štartom preveriti delovanje Air čipa (utripanje zelene lučke na
čipu), v primeru težav pred štartom bomo čip zamenjali, če se težava pojavi po
štartu ali na progi uporabljajte navadno potrjevanje prisotnosti. Vse postaje
bodo priklenjene z žicami.
Tekmovalci v vseh preostalih kategorijah bodo uporabljali navadne čipe.

Priporočena obleka in obutev: za vse tekmovalce kategorij 16 in starejše nekaj
zaščite pred vejami in trnjem ne bo odveč, obutev po želji, brez omejitev.

Opozorila: Tekmovanje poteka delno tudi po urbanem okolju, ki ni povsem
zaprto za promet, zato bodite pozorni na morebitna vozeča ter parkirana vozila
in upoštevajte cestnoprometne predpise. Organizator ne prevzema nikakršne
odgovornosti za tekmovalce! Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!
Preverite registracijo za šprint ligo! Tudi tu pazite na kategorije, prijavljajte se
glede na starost v letu 2017!

