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TERMÍN KONANIA:       30.9.2018  
 
MIESTO KONANIA: Mošovce, okres Turčianske Teplice 
     
                                                     
Prezentácia 
a zhromaždisko:   30.9.2018 od 10:00 do 11:00,  
 Rekreačné zariadenie Drienok,   
https://www.openstreetmap.org/#map=13/48.9022/18.8862&layers=N 
 
V areáli rekreačného zariadenia sa nachádza reštaurácia, v ponuke bude polievka, 
pizza a jedlá na objednávku. 
 
Parkovanie je možné na spevnených plochách v areáli, alebo na ceste pred 
areálom. 
 
Prezentácia je v budove, vyznačenej na mapke nižšie. V tejto budove je k dispozícii 
WC. 
 
 
ORGANIZAČNÝ ŠTAB: 
Riaditeľ pretekov: Martin Václavík 
Hlavný rozhodca: Milan Mazúr  - kvalifikácia ISF 
  Peter Chvojka – oblastný rebríček STRED 
Stavba tratí:  Jana Vríčanová, Peter Vríčan 
 
 
KLASIFIKÁCIA PRETEKOV:  
Preteky jednotlivcov v OB s určením poradím KS. Štartuje sa intervalovo. 
 
 
KATEGÓRIE (kvalifikácia ISF):  
 
Chlapci  M1  narodení 1. 1. 2001 až 31. 12. 2003– max. dvaja môžu byť 2001 
Chlapci  M2  narodení 1. 1. 2004 až 31. 12. 2005 
Dievčatá W1  narodení 1. 1. 2001 až 31. 12. 2003– max. dve môžu byť 2001 
Dievčatá W2  narodení 1. 1. 2004 až 31. 12. 2005 
 
V kategóriách M1 a W1 môže byť súčasťou tímu maximálne dvaja účastníci 
narodení v roku 2001, ale pre každý tím sa počíta len jeden výsledok 18-
ročných účastníkov (narodených v roku 2001). Najlepšie dva ďalšie výsledky 
musia pochádzať od 16 alebo 17 rokov starých účastníkov (narodených v roku 
2003, resp. v roku 2002). 
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Kategórie (oblastný rebríček STRED):  
 
Chlapci / muži Dievčatá / ženy Vek trať 
M ,W- R M,W - R narodení 2006 a neskôr, bez 

rozdielu pohlavia, so 
sprevádzajúcou osobou 

D 

M -12 W -12 narodení 2006 a neskôr C 
M -14 W -14 narodení 2004 a neskôr B 
M -16 W -16 narodení 2002 a neskôr B 
M -18 W -18 narodení 2000 a neskôr A 
M 19- W 19- bez rozdielu veku A 
M 35- W 35- narodení 1983 a skôr A 
M 45- W 45- narodení 1973 a skôr B 
 
Trate (OR STRED): A: 4,5 km, 18 KS, 160 m prevýšenie   

B: 3,5 km, 11 KS, 120 m prevýšenie 
C: 2,2 km, 9 KS, 60 m prevýšenie 
D: 1,8 km, 6 KS, 30 m prevýšenie  

 
Trate (kvalifikácia ISF): M1: 4,5 km, 15 KS, 100 m prevýšenie 

W1: 3,5 km, 12 KS, 80 m prevýšenie 
M2: 2,2 km, 10 KS, 100 m prevýšenie 
W2:1,8 km, 8 KS, 70 m prevýšenie 

 
Opisy kontrol: Budú vytlačené na mapách, pre trate A a B 

v piktogramoch, všetky ostatné trate slovne. Slovný opis 
bude v českom jazyku.  
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Mapa:   Barónov hrob, 1:10 000, e 5m, formát A4,  mapoval 
Tomáš Leštínský máj 2013, čiastočná aktualizácia Martin 
Václavík september 2018. Mapy budú v euroobaloch. 

    
Opis terénu:  Priestor pretekov je v západnom podhorí Veľkej Fatry, bez 
výraznejších prevýšení. Tvoria ho ihličnaté lesíky väčšinou s veľmi dobrou 
priebežnosťou a  otvorené plochy (rúbaniská, udržiavané aj neudržiavané lúky).  
V niektorých častiach priestoru je väčší výskyt terénnych detailov.  
 
Upozornenie 1:  na tratiach M1,M2,A  a B sa v blízkosti KS 47 nachádza  asi 4m 
hlboká jama, zakreslená v mape. Táto bude v teréne viditeľne ohraničená plastovou 
páskou.  
 
Upozornenie 2:  vo východnej časti priestoru sú lúky, ohradené elektrickými 
ohradníkmi. Ohradníky sú v mape vyznačené fialovým šrafovaním,  nepreliezajte ich 
ani nepreskakujte. 

 
Stiahnite a vytlačte si tréningovú mapu: 
 
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2018/09/1455/145
5_other_sk.pdf 
 
Razenie:  Bude použité elektronické razenie Sport Ident. 
 
Štart„00“: 12:30 
 
Uzávierka cieľa: 15:00 
 
Vzdialenosti: zhromaždisko – cieľ: 1300 m 
 cieľ – štart 1:   250 m  
 cieľ – štart 2:   230 m 
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Do priestoru cieľa je možné dostať sa aj osobným autom. Cesta do cieľa ani na štarty 
nebude značená. Oba štarty sú jasne viditeľné z prístupovej cesty.  
 
Na štartoch si pretekári môžu odložiť oblečenie do plastových vriec, tieto budú po  
ukončení štartov k dispozícii v cieli, po uzavretí cieľa budú prevezené na 
zhromaždisko.  
 
Štart 1 platí pre všetky kategórie kvalifikácie ISF a trate A,B oblastného rebríčka 
Štart 2 platí pre trate C a D oblastného rebríčka 
 
Štartová procedúra:  Po vyčistení čipu v jednotkách CLEAR a CHECK si 
pretekár 1 minútu pred svojim štartom zoberie mapu. Po zaznení signálu zo 
štartovacích hodín si pretekár označí štartovú jednotku (krabička START). Zo Štartu 
1 na mapový štart (stred trojuholníka v mape)  bude  plastovými stužkami vyznačený 
povinný úsek v dĺžke 80 m s prevýšením 20 m. V prípade Štartu 2 sa mapový  štart 
nachádza priamo na štartovej čiare. 
 
Cieľová procedúra:        Úsek medzi posledným KS a cieľom nie je v teréne 
vyznačený. V cieli si pretekár iba orazí cieľovú jednotku, SI čipy budú 
vyhodnocované v priestore zhromaždiska. Nezabudnite na to, že po návrate na 
zhromaždisko je potrebné dať si vyhodnotiť SI čip! 
 
 
Vyhlásenie výsledkov:  Po pretekoch v priestore zhromaždiska, cca o 15:00. 
 
V kategóriách kvalifikácie na školské majstrovstvá ISF budú vyhlásené tri najllepšie 
družstvá. V kategóriách oblastného rebríčka budú vyhlásení traja najlepší jednotlivci. 
 
 
PROTESTY:  
Do 20 minút po uzávierke cieľa s vkladom 10 € podať hlavnému rozhodcovi. 
V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 
 
 
 

 
 
 
Martin Václavík                                                                   Milan Mazúr, Peter Chvojka 
riaditeľ pretekov                   hlavní rozhodcovia 
  


