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Oblastný rebríček STRED v orientačnom behu 

P R O P O ZÍ C I E 
 
 
Usporiadateľ:   Klub orientačného behu Martin 
                                                
Termín:         30.9.2018, nedeľa 
 
Miesto: Mošovce, okres Turčianske Teplice 
 
Klasifikácia pretekov: Preteky jednotlivcov v OB s určeným poradím KS. Štartuje sa 

intervalovo.   
                                                 
Zhromaždisko:  Rekreačné zariadenie Drienok, Mošovce  
https://www.openstreetmap.org/#map=13/48.9022/18.8862&layers=N 
 
Prezentácia:     30.9.2018 od 10:00 do 11:00 v mieste zhromaždiska 
 
Prihlášky:  Do 25.9.2019 cez informačný systém SZOŠ 

https://is.orienteering.sk/competitions/1455 
Výnimočne mailom na adresu vaclavik@firstsk.sk. 

 
Kategórie:  
 

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: A: 4,5 km, orientačne náročná  

B: 3,5 km, orientačne náročná  
C: 2,2 km, orientačne menej náročná  
D: 1,8 km, orientačne jednoduchá – pre deti so sprevádzajúcou osobou alebo iných 
začiatočníkov  
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Štartovné:   Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 4 € / športovec.  
 
Doprava:  Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje.  
 
Ubytovanie:  V prípade záujmu kontaktujte vedúceho zariadenia (p. Sklenár, 

info@drienok.sk, resp.  0905/ 442 831) 
 
Stravovanie:   V zariadení Drienok je reštaurácia.  
 
Predpis a pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel orientačného behu a týchto propozícií. 
 
Štart„00“: 12:30 
 
Vzdialenosti: zhromaždisko – cieľ: 1300 m 
 cieľ – štart 1:   250 m 
 cieľ – štart 2:   230 m (platí pre trate C a D) 
 
Protesty: Do 20 minút po dobehnutí posledného pretekára s vkladom 10 € podať 

hlavnému rozhodcovi. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá 
v prospech usporiadateľa. 

 
Mapa:   Barónov hrob, 1:10 000, e 5m, formát A4, mapy budú v euroobaloch. 

Mapoval Tomáš Leštínský máj 2013, čiastočná aktualizácia Martin 
Václavík september 2018 

    
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. 
  

 
Razenie: Bude použité elektronické razenie Sport Ident. Za požičanie SI čipu sa 

poplatok vyberať nebude. Pokuta za nevrátenie požičaného čipu je 30,- 
eur. 

 
Vyhlásenie výsledkov:  Po pretekoch v priestore zhromaždiska, cca o 15:00. 
 
Funkcionári pretekov:  
Riaditeľ pretekov: Martin Václavík 
Hlavný rozhodca: Peter Chvojka 
Stavba tratí:  Jana Vríčanová, Peter Vríčan 
 
Informácie: Martin Václavík, mobil: 0902 917 634 

e-mail: vaclavik@firstsk.sk 
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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. 

 
Ochrana osobných údajov:  Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so 

zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová 
príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na 
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V 
priebehu pretekov budú zabezpečované dokumentačné a 
osobné fotografie slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na 
preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že 
nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to 
priamo fotografovi 

 
 
 
Martin VÁCLAVÍK, v.r.                                                                  Peter CHVOJKA, v.r. 
riaditeľ pretekov            hlavný rozhodca 


