
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

Propozície pretekov Krasový víkend 
 

národných rebríčkových pretekov na dlhej a strednej trati v orientačnom behu 
 

INOV-8 Cup 2017 
 
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
 
Technické zabezpečenie:  TJ  RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Termín:  7. mája 2017 (nedeľa) - národné rebríčkové preteky na dlhej trati. 
   8. mája 2017 (pondelok) - národné rebríčkové preteky na strednej trati. 
 
Klasifikácia:  7.5.2017 - otvorené, denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach s   
   určeným poradím kontrolných stanovíšť. 
   8.5.2017 - otvorené, denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s  
   určeným poradím kontrolných stanovíšť. 
 
Centrum pretekov:  Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach, 
     GPS: N 48.500398   E 17.394397 
 
Kategórie:  M-12A, M-14A, M-16A, M-18A, M-20A, M21-E,B,D, M35-A, M40-A, M45-A, 
   M50-A, M55-A, M60-A, M65-A, M70-A, 
   W-12A, W-14A, W-16A, W-18A, W-20A, W21-E,B, W35-A, W40-A, W45-A,  
   W50-A, W55-A, W60-A, W65-A 
   Predpokladané časy víťazov podľa Súťažného poriadku pre OB, čl. 3.1.6. 
 
Verejné kategórie:  RD - dieťa alebo začiatočník s doprovodom. 
     W-10, M-10, jednoduché trate pre deti do 10 rokov. 
     K3 - kondičná, orientačne náročnejšia trať v dĺžke asi 3 km. 
     N - náborová, orientačne jednoduchšia trať pre začiatočníkov v dĺžke asi 2 km. 
          Obrázková trať - najmä pre deti predškolského veku, v priestore zhromaždiska, 
                 prihlasovanie priamo na mieste, účasť zadarmo. 
 
    Organizátor si vyhradzuje právo kategóriu zrušiť, alebo ju zlúčiť s inou  
    kategóriou v prípade, že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. 
   
Spôsob razenia: Elektronický SportIdent, zapožičanie čipu =2,-€, strata čipu =50,-€. 
 
Prihlášky: na linke: 
 http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3396   

výnimočne e-mailom na formanko@t-zones.sk, prihláška platí až po potvrdení. 
 
Štartovné:  - prihlášky do 24.4.2017: 
     RD, M/W-10, -12A,     =4,- € /za jedny preteky 
     M/W-14A, -16A, 60-A, 65-A, 70-A, N, K3 =6,- € /za jedny preteky 
     Ostatné kategórie     =8,- € /za jedny preteky 
     Detská obrázková trať    zadarmo 
   - prihlášky do 2.5.2017 s prirážkou 50% 
   - prihlášky od 3.5.2017 iba obmedzene podľa možností organizátora 
       s prirážkou 100% 
 
   Platba v termíne prihlášky na účet číslo IBAN: SK91 8360 5207 0042 0401 5296,  
   SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX. 
   V správe pre prijímateľa uveďte skratku oddielu/klubu. 
 
Mapa:   Jahodník-Záruby (nová), mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2017, 
   formát mapy A4, mapy nebudú vodovzorne upravené. Mapoval Miroslav Sikora. 
 
 



Opis terénu: Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s krasovým podkladom. Terén je 
členitý, miestami kopcovitý s veľkým množstvom kameňov, skalných stien, 
vstupov do podzemí, v niektorých pasážach veľmi náročný. Niektoré  menšie 
skalné polia sa strácajú v podraste. 

   Preteky prebiehajú v Chránenej krajinnej oblasti, rešpektujte svojím správaním 
   sa tento fakt.  
 
Parkovanie:  V areáli RZ Záruby za 1,-€ /1 deň a obmedzene pozdĺžne na príjazdovej  
   ceste pred vstupom do areálu. Dodržujte pokyny organizátora! 
 
Prezentácia:  7.5.2017 v centre pretekov 9:30 až 11:30 hod. 
 
Štart pretekov: 7.5.2017,  00:00 = 13:00 hod. (dlhá trať) 
   8.5.2017,  00:00 = 10:00 hod. (stredná trať) 
 
Vyhlásenie výsledkov:  Ako súčet časov oboch pretekov Krasový víkend, v pondelok (8.5.) 

popoludní v centre pretekov, asi o 13.30 hod. 
 
Ubytovanie:  V telocvični na ZŠ Komenského v Smoleniciach, za cenu =3,- €/osoba/noc. 
   GPS: N 48.504197 E 17.430034 
   Pevné lôžka organizátor nezabezpečuje. 
   Odporúčame: http://www.zaruby.sk/,  http://www.penzionjahodnik.sk/, 
     http://www.smolenice.com/html/ubytovanie.htm 
 
Funkcionári pretekov: 7.5.2017, dlhá trať: 
    Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1                                     
    Hlavný rozhodca: Ján Furucz R1 
    Staviteľ tratí:  Marián Mikluš, R2 
    8.5.2017, stredná trať: 
    Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1                                     
    Hlavný rozhodca: Milan Mazúr, R1 
    Staviteľ tratí:  Ján Štubňa 
 
Informácie:  Dušan Formanko, e-mail: formanko@t-zones.sk   
 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích
   predpisov k súťažiam pre rok 2017. 
 
Upozornenia: Vydaním týchto propozícií je celá oblasť Jahodníka a jaskyne Driny vyhlásená 
   za zakázanú. 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 
bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze  spôsobenom počas alebo 
následkom týchto pretekov. 

 
Schvaľovacia doložka:  Propozície pretekov boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 5.4.2017. 
 
Poznámka:  V priestore cieľa bude možnosť testovania a nákupu bežeckej obuvi, tréningovej aj  
   pretekárskej, firmy Sanasport. Predaj obuvi v stánku Sanasport bude so zľavou 15%. 
 
 
     Dušan Formanko            Ján Furucz        Milan Mazúr 
     riaditeľ pretekov          hlavný rozhodca 7.5.2017        hlavný rozhodca 8.5.2017 
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              SPONZORI PRETEKOV: 
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