
Prvomájový beh 

Modra 2017 

Pokyny 

 

Organizátor: Amavet klub 944 Impulz 

Spolupráca:  Súkromné centrum voľného času v Modre, KOB Sokol Pezinok 

Dátum:    1.5.2017 

Klasifikácia:  Otvorené, denné preteky v orientačnom behu s pevným poradím kontrol 

Centrum pretekov: Súkromné centrum voľného času v Modre  

V priestoroch zhromaždiska sú k dispozícií toalety a voda pre pretekárov. 
V prípade zlého počasia je k dispozícií telocvičňa. 

V PRIESTORE CENTRA A V OKOLÍ  ŽIADAME DODRŽIAVAŤ ČISTOTU ! 

Prezentácia:   9:00 – 10:00 v centre pretekov 

Štart:    10:00 

Súťažné kategórie: 

Odporúčame: 

Deti: D – do 10 rokov  (rok narodenia 2007 a mladší) 

C – do 14 rokov  (rok narodenia 2003 a mladší) 

B – do 18 rokov  (rok narodenia 1999 a mladší) 

A – od 19 rokov  (rok narodenia 1998 a starší) 

Dospelí:  Podľa svojho uváženia a odvahy. 

Nesúťažná kategória: Obrázková trať pre deti na dvore centra voľného času. 

Parametre tratí: D – 1,1 km – 8 kontrol – povinný prebeh cez cestu na vyznačených miestach 

C – 1,7 km – 10 kontrol 

B – 2,5 km – 14 kontrol 

A – 3,6 km – 18 kontrol 

Staviteľ tratí:  Lucka Ondovčíková 



Mapa:   Modra, veľkosť A4, stav február 2014 

Mierka 1 : 5 000, e=2 m 

Autor: Michal Tomašovič  

Popisy sú iba na mapách. Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo 
forme piktogramov a ich významov. Mapy budú v cieli odoberané pretekárom až do 
vyštartovania posledného pretekára kvôli fair play. 

Opis terénu:  Mestská zástavba a priľahlé parky. 

Vzdialenosti:  Centrum – štart:  cca 200 m – vyznačené ružovými fáborkami 

Cieľ – zhromaždisko:  cca 200 m 

Štartovné čísla: Štartovné čísla budú pridelené jednotlivcom po odprezentovaní. Pretekári sú povinní mať počas 
preteku štartovné číslo umiestnené na hrudi. 

 Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k diskvalifikácii.  

Vyhlásenie výsledkov: Predbežne o 13:00 hod. 

Ceny:    V každej kategórii budú vyhlásené prvé tri miesta (ženy/muži). 

Medaile do súťaže pochádzajú z dielne troch šikovných žien - 
Janka Sandtnerová, Darinka Poláčková a Soňa Kavecká. 

Iné: Preteky prebiehajú v obytnej štvrti, kde je aj pohyb áut, PRI PREBIEHANÍ CEZ CESTY ZVÝŠTE 
OPATRNOSŤ . Pred niektorými domami sú kvetinové predzáhradky, je zakázané cez ne 
prebiehať, ako aj preliezať ploty v okolí škôl a škôlok. Nedodržanie zákazu sa trestá 
diskvalifikáciou. 

  

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA 
ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 

Prajeme vám príjemnú zábavu a potešenie zo súťaženia ! 

Podujatie podporilo mesto Modra. 

 

Špeciálne symboly: 

zelený krúžok -  výrazný strom 

čierny krúžok -  pamätník, pomník 

čierny krížik -  umelý objekt 


