Nočné orientačné preteky vodákov na Ružíne
PRAVIDLÁ PRETEKOV
Úvod a všeobecné pravidlá
1. Nočné orientačné preteky sa konajú každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentov (17. november) a to v sobotu najbližšiu k tomuto dátumu na vodnej nádrži Ružín.
2. Súťažia hliadky dvoch turistických lodí v kategóriách C2 muži, C2 mix (minimálne 1 žena
v posádke) a K1. Minimálny počet hliadok pre kategóriu je 4. Po dohode organizačného
štábu môže byť vypísaná aj iná kategória, príp. iná úprava tohto pravidla.
3. Prihlásenie a prezentácia: hliadka sa musí včas prihlásiť, vykonať prezentáciu a zaplatiť
štartovné podľa aktuálnych propozícií. Pri prezentácii si každá hliadka prevezme buzolu
a štartovné čísla pre všetkých členov hliadky. Pri prezentácii si každá hliadka určí kapitána.
4. Odporúčaná výbava: loď zabezpečená proti potopeniu, plávacia vesta (povinná
u pretekárov mladších ako 18 rokov), baterka, vhodné oblečenie podľa počasia.
5. Materiál si pretekári zabezpečujú sami.
6. Používanie elektronických komunikačných a navigačných prístrojov je počas pretekov
zakázané.
7. Trasa pretekov: Približne dva krát 8 km na vodnej nádrži Ružín medzi chatou TU Košice
a obrátkou – niektorým občerstvovacom zariadením v blízkosti cestného mosta cez Ružín
v Košických Hámroch (zmena trasy je v kompetencii organizačného štábu pretekov,
upresnené bude pri nástupe pred pretekmi). Na trase sú rozmiestnené orientačné tabule
s číslami 1 až 6. Tabule sú umiestnené pri brehu otočené číslom k vodnej ploche.
8. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.
9. Po dohode organizačného štábu môže nastať úprava vyššie uvedených pravidiel. Zmena
bude zverejnená najneskôr do nástupu súťažných hliadok pred pretekmi.
10. Pred štartom prvej etapy pretekov si jednotlivé hliadky vyžrebujú štartovací preukaz,
ktorým je definované číslo hliadky a číslo tabule s prislúchajúcim azimutom.

Priebeh pretekov
1. Preteky sú zložené z dvoch etáp – prvá z chaty TU na obrátku sa koná za vidna, nasleduje
prestávka a občerstvenie, druhá etapa od miesta obrátky späť na chatu TU sa koná potme.
2. Preteky sa začínajú nástupom hliadok a vysvetlením pravidiel a trate. Po nástupe si
kapitáni hliadok u riaditeľa pretekov vylosujú a prevezmú štartovné preukazy.
3. Štart prvej etapy je hromadný. Pretekári nasadnú do lodí, zoradia sa na vode vedľa seba
na pomyselnú štartovnú čiaru a na pokyn rozhodcu začnú pádlovať.
4. Úlohy hliadok počas prvej etapy:
 Dopádlovať do cieľa etapy v čo najkratšom čase.
 Zastaviť sa cestou pri určenej tabuli a s pomocou buzoly a zadaného azimutu nájsť
a priniesť do cieľa etapy kartičku s určeným číslom, pričom tá je vzdialená maximálne 30
metrov od tabule. Číslo tabule, číslo kartičky a azimut sú uvedené na štartovnom
preukaze (sú rôzne pre každú hliadku).
 Zapamätať si polohu tabúľ.
5. Príchod hliadky do cieľa prvej etapy: hliadky pristanú na vhodnom mieste, vytiahnu lode na
breh a uložia ich tak, aby nezavadzali ostatným účastníkom a presunú sa k rozhodcom.
Rozhodca zaznamená čas príchodu posledného člena hliadky a prevezme štartovný
preukaz a nájdenú kartičku. Potom sa hliadka môže ísť občerstviť a čaká na štart druhej
etapy.
6. Časový limit na príchod hliadky do cieľa prvej etapy je 2,5 hodiny.
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7. Štart druhej etapy: Hliadky štartujú v opačnom poradí než prišli do cieľa prvej etapy. Čas
štartu prvej hliadky určí rozhodca. Časový interval štartu jednotlivých hliadok je štandardne
5 minút, rozhodca ho však môže zmeniť. Po odštartovaní hliadky rozhodca vyzve
nasledujúcu hliadku, ktorá má štartovať, aby sa pripravila. Po odštartovaní dostane hliadka
od rozhodcu štartovací preukaz a ide k svojim lodiam, spustí ich na vodu a pádluje do cieľa
druhej etapy – späť na chatu TU.
8. Úlohy hliadok počas druhej etapy:
 dopádlovať do cieľa v čo najkratšom čase,
 zastaviť sa pri každej tabuli a označiť štartovný preukaz na príslušné miesto klieštikmi
umiestnenými na tabuli (pri označovaní nemusia byť obe lode z hliadky),
 časový limit na príchod hliadky do cieľa druhej etapy je 2,5 hodiny.
9. Príchod hliadky do cieľa druhej etapy: Hliadky pristanú na vhodnom mieste, účastníci
vytiahnu lode na breh a presunú sa k cieľovému rozhodcovi. Rozhodca zaznamená čas
príchodu posledného člena hliadky a prevezme štartovný preukaz. Hliadka tiež odovzdá
štartovné čísla a buzolu pričom v priestore cieľa sa zdržiava len nevyhnutne dlhý čas.
10. Po zaregistrovaní v cieli hliadka uloží svoje lode tak aby neprekážali ostatným hliadkam.
Potom sa môže ísť občerstviť a počká na vyhlásenie výsledkov.

Vyhodnotenie pretekov
1. Výsledný čas hliadky sa určuje takto: celkový čas = nameraný čas prvej etapy + nameraný
2.

3.
4.
5.

6.
7.

čas druhej etapy + trestné minúty – bonifikácia.
Trestné minúty sa prideľujú hliadke za nesplnenie úloh takto:
1. etapa:
nenájdená kartička
- 15 trestných minút
2. etapa:
nenájdená tabuľa
- 10 trestných minút
1./2. etapa:
strata štartovného preukazu
- 60 trestných minút
Bonifikácia sa môže prideliť hliadke výnimočne pri záchrane resp. pomoci inej posádky
(prevrátenie lode a následná záchrana). O jej výške rozhoduje rozhodcovská komisia.
Poradie posádok sa určuje pre každú kategóriu zvlášť podľa dosiahnutého výsledného
času v poradí od najkratšieho po najdlhší.
Diskvalifikácia hliadky nastáva v nasledovných prípadoch:
 donesenie cudzej kartičky v prvej etape
 poškodenie trate (tabule, označovacie kliešte a pod.)
 znevýhodnenie alebo poškodenie inej hliadky
 nevhodné správanie sa v priebehu pretekov (výtržnosť a pod.)
 označenie štartovného preukazu klieštikmi počas prvej etapy
 nedodržanie limitu na dojazd do cieľa s výnimkou pomoci inej hliadke
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční po návrate rozhodcov
a spracovaní výsledkov (vo večerných hodinách).
Hliadky môžu podať protest u hlavného rozhodcu pretekov do 20 minút od zverejnenia
neoficiálnych výsledkov. Po uplynutí tohto časového limitu a zohľadnenia protestov sa
výsledky stávajú oficiálne.

Aktualizácia: 14. 11. 2018
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