
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTA ČNÝCH ŠPORTOV 
  

 PROPOZÍCIE 
  

Oblastný rebríček stred 
Usporiadateľ : 
Klub orientačných športov Ružomberok  
  
  
Termín :   13. 10.  2018 
       
Prezentácia: od 10: 00 do 11:00.  
 
Štart: od:  11:00 do 12:00 / punching štart, s voľným výberom času/ 
 
Klasifikácia pretekov :  
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť.   
  
Centrum pretekov : 
Parkovisko pri ceste neďaleko obce Jasenová 
GPS 49.163755° 19.301920° 
 
Kategórie : 
Všetky kategórie ale pretekár si vyberá trať podľa jeho záujmu buď trať A alebo B alebo aj 
obe.  
  
Prihlášky :  
 
do 10.10.2018 cez prihlasovací systém zväzu, alebo emailom na 
andrea.sohlerova@gmail.com 
 
(emailová prihláška je platná pri spätnom potvrdení). 
 
Štartovné : 
Platba za štartovné je 5 €  na osobu. Pri zúčastnení sa oboch tratí jedným pretekárom je platba 
8 € na osobu za obe trate spolu.  
 
Trate: 
 
Trať A cca 2 km pre začiatočníkov /orientačne aj fyzicky  jednoduchá/ 
Trať B cca 5 km pre pokročilých /orientačne aj fyzicky náročnejšia/  
 
 
Mapa: 
 
Brestová II  formát A4, 1:10 000 ISOM 2007, stav jar  2013,  hrubá aktualizácia v r. 2018 
digitálna tlač na vodeodolný papier.  



 
 
Ukážka mapy: 
 

 :  
 
Opis terénu: 
Prevažne čistý /"biely"/ les s strednou hustotou chodníkov a ciest s vrstevnicovými detailmi  
množstvom objektov ako skaly, jamy, a pod. Časť terénu  je mierne kopcovitý a časť je 
strmší.  
   
   
  
Raziaci systém : 
Sportident 
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.  
Zapožičanie preukazu SI 1 €/ osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € / osoba.  
  
  
Občerstvenie - stravovanie: 
V Dolnom Kubíne, Ružomberku, alebo vo Valašskej Dubovej /Jánošíkova Krčma/.  
 
Funkcionári pretekov : 
Riaditeľ pretekov :         Valter Sohler 
Hlavný rozhodca:           Andrea Sohlerová  
Stavba tratí:                    Valter Sohler 
 
 
Ceny : 
Každý pretekár dostane po dobehu balíček s cenou. Celkový víťaz trate A a celkový víťaz 
trate B získava poukaz na vstup do blízkeho aquparku AQUA RELAX Dolný Kubín a 
zároveň pri účasti aspoň 50 pretekárov získa víťaz  50% zľavu na štartovné Tatry orienteering 
2019. 
 
Informácie : 
Tel. 0911 462 532 
            



  
 
Predpis : 
Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ.  
 
  
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. Prihlásením sa preteky pretekári súhlasia so spracovaním osobných údajov a 
fotografovaním pri pretekoch na účely archívu a propagácie športu.  
  
Každý pretekár môže navštíviť blízky aquapark AQUA Relax Dolný Kubín a zrelaxovať po 
pretekoch.  
  
     Valter Sohler                               Andrea Sohlerová   
   riaditeľ pretekov                                                                               hlavný rozhodca  

  
 
 



 
 
 
 
 
 



 


