
Propozície pretekov
54. ročník JELENÍ PAROH a 23. ročník KRAVSKÝ ROH  

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu štafiet v šprinte a
Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV-8 Cup v orientačnom behu 

Usporiadateľ:     Slovenský zväz orientačných športov

Technické 
zabezpečenie:     ŠK Sandberg Bratislava

Klasifikácia     14. 10. 2017 (sobota popoludní) – otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov
pretekov:     na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť

    15. 10. 2017 (nedeľa dopoludnia) –  otvorené denné preteky v orientačnom behu dvojčlenných
     štafiet v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Zhromaždisko:   Sobota: Salaš Revolta, Kremnica, GPS 48.7184758N, 18.9121192E  
     Nedeľa: Základná škola Pavla Križku, Kremnica, GPS 48.7032372N, 18.9187925E  

Kategórie:      MSR Štafiet v šprinte: 
MW-14, MW-18, MW19-, MW35-, MW45-, MW55-

     Verejné preteky: štafety MW-10, OPEN (bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti), 
                                    jednotlivci MW-R
      Detská obrázková trať na zhromaždisku

      SRJ Stredná trať: 
W-10, -12, -14, -16, -18, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-
M-10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
MW-R: deti s rodičmi
K2: orientačne náročná trať v dĺžke cca 2 km
N:  náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
Detská obrázková trať na zhromaždisku

V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií. 

Prihlášky: Do 6. 10. prostredníctvom prihlasovacieho systému na orienteeringonline.net (priame linky: 
sobota - SRJ, nedeľa - štafety).
Vo výnimočných prípadoch mailom sandberg.orienteering@gmail.com. Neskoršie prihlášky 
možné len do počtu voľných máp a za dvojnásobné štartovné. 

Štartovné: MSR Štafiet v šprinte:
OPEN, MW-10, MW-14, MW-18      10,- €       MW-R   5,- €
MW19-, MW35-, MW45-, MW55-    15,- €

SRJ Stredná trať:
MW-R, MW-10, MW-12, N:   5,- €      MW-14, MW 65- a staršie: 7,- €
Ostatní:   8,- €

Deti na detskej obrázkovej trati zadarmo.
Požičanie SI čipu 2,-€/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30 €. Platby štartovného a za 
objednané ubytovanie  (telocvičňa  v Kremnici)  a jedlo uhradiť na účet  ŠK Sandberg:  SWIFT 
(BIC): OTPVSKBX IBAN SK80 5200 0000 0000 0892 4750 v termíne zaslania prihlášky. Do 
informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje. 

Prezentácia: 14.10.  10:00 – 12:00 na zhromaždisku 

Štart: SRJ  stredná trať  sobota 13:00 MSR Štafiet v šprinte  nedeľa 10:00
Kategórie, MW-R, MW-10 a N majú v sobotu voľné štartové poradie.

https://mapy.cz/s/20QbG
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3558
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3556
https://mapy.cz/s/20Qbm


Mapy/Terén: MSR Štafiet v šprinte  – Kremnica, 1 : 5 000, ISSOM 2007, mestský terén – historické centrum 
mesta, záhrady a parky, ulice s rodinnými domami, sídlisko, kopcovitý terén. Autori: M. Jonáš, 
R. Jonáš, M. Urban, M. Urban ml. stav: leto 2015, aktualizácia 2017.

SRJ  stredná trať  – Šturec, 1 : 7 500, ISOM 2000, kopcovitý zmiešaný les rôznej hustoty, 
priemerná sieť ciest, stopy po bývalej banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy, prepadnuté 
štôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie rigoly. Miestami skaly a skalné zrázy. Autori: E. Cigoš, 
Z. Lenhart, P. Glončák, domapovaná nová časť, stav: leto 2017.

Ukážky máp:
     MSR štafiet v šprinte   SRJ Stredná trať

Razenie: SI Sportident

Ceny: Víťazi majstrovských kategórií získajú medailu, diplom a titul Majster Slovenska v OB štafiet 
v šprinte. Víťaz hlavnej mužskej a víťazka hlavnej ženskej kategórie SRJ Stredná trať získajú 
putovné trofeje Jelení paroh a Kravský roh.
V kategóriách MW-R a  MW-10 budú vyhlásené všetky deti, v MW-12, MW-14 a N  prví traja, 
v ostatných kategóriach len víťazi.

Parkovanie: v blízkosti zhromaždiska, bude spresnené v pokynoch 

Ubytovanie: Telocvičňa za 3,-€ / osobu a noc v škole na nedeľnom zhromaždisku. Požiadavku uveďte v pri-
hláške v prihlasovacom systéme. V Kremnici a okolí je dostatočná kapacita ubytovacích kapacít 
v penziónoch i na súkromí.  

Stravovanie:   Možnosť objednať na sobotu večeru, na nedeľu raňajky a obed. Jedlo bude podávané v školskej 
jedálni v mieste ubytovania. Na výber je jedno mäsové a jedno bezmäsové jedlo -- výber uveďte 
v prihláške. Cena 2,50 € za raňajky a 3,- €  za obed a večeru. Okrem toho je v Kremnici a okolí 
niekoľko reštauračných zariadení. V sobotu bude na zhromaždisku bufet s párkami, klobásou 
alebo iným jedlom na prežitie.

Sprievodný program:
V nedeľu po ukončení štafiet, pred vyhlásením výsledkov, bude možnosť zabehnúť si Rodinné 
trojgeneračné (3G) štafety. Budú to tri úseky rôznej náročnosti, od najľahšej v prvom úseku po 
najťažšiu v poslednom. Pravidlá upresníme v pokynoch, prihlasovanie na orienteeringonline.net 
(priamy link: 3G   štafety) obmedzene aj na mieste. Štartovné 3,-€  za štafetu pri prezentácii. 

Funkcionári:  riaditeľ Marek Urban R3, sandberg.orienteering@gmail.com +421 903 272 527
hlavný rozhodca Richard Balogh R2
stavba tratí Martin Jonáš R3 a Rado Jonáš R1 (MSR štafiet), 

Julo Macháček a Rado Jonáš R1 (SRJ stredná trať)
tajomník Martina Brňáková (prihlášky, výsledky, prezentácia)

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov na rok 2017
Tento rozpis bol schválený Predsedníctvom SZOŠ dňa 21. 8. 2017. 

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.

Marek Urban  Richard Balogh
    riaditeľ hlavný rozhodca

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3559

