
 
      

Západná oblasť  Slovenského zväzu orientačných športov 
 

POKYNY PRETEKOV 
 

46. ročník pretekov Prvý Jarný Kufor, alebo 13. raz bez Petra Slámu. 
 

5. kolo Oblastného rebríčka Západ 2019.
 
 
Organizátor:  Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava, www.tjrapid.sk, 
 
Špecifik.pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť. 
    
   Kategórie RD, M,W-10, -12, -14, OPEN a N  

budú mať jednu mapu, s kompletnou štandardnou traťou až po cieľ.  
Voľný výber štartového času po odštartovaní hromadného štartu ostatných 
kategórií. 

    
   Ostatné kategórie M,W-18, 19-, 40-, 55- budú mať hromadný štart v  
   rôznych viacerých vlnách. Časy štartov sú uvedené nižšie. 
 

Preteká sa formou "štafeta jedného pretekára", kde každý pretekár pobeží viac 
úsekov po výmene mapy uvedených nižšie, systém "motala". 
Každý pretekár v danej kategórii musí absolvovať všetky predpísané okruhy. 
Poradie okruhov ale bude pri jednotlivých pretekároch v tej istej kategórii rôzne. 
To, v akom poradí má pretekár okruhy absolvovať sa dozvie na štarte, kde 
obdrží  náramok na ktorom bude uvedené poradie okruhov. 
Príklad: 

   Pretekár 1 a pretekár 2 štartujú v kategórii M19-. Ich trať sa skladá zo štyroch 
   okruhov – A,B,C,D. 

Pretekár 1 dostane na štarte náramok s poradím okruhov B-C-A-D, pretekár 2 
náramok s poradím A-D-C-B. Pretekár 1 po odštartovaní hromadného štartu si 
vo výdajni máp vezme z označenej priehradky mapu B. Po odbehnutí okruhu B a 
orazení poslednej kontroly, vo vyznačenom priestore medzi zbernou kontrolou a 
mapovým štartom, mapu odovzdá a vezme mapu C, po odbehnutí okruhu 
odovzdá mapu a vezme si mapu A a nakoniec mapu D. Po orazení poslednej 
kontroly okruhu D beží po červených stužkách do cieľa, kde orazí cieľovú 
jednotku. 
Pretekár 2 začína podľa náramku okruhom A, pokračuje obdobne okruhom D, C 
a B. Po orazení poslednej kontroly okruhu B beží po stužkách do cieľa.  

 
Dátum a štart: 24. 3. 2019, nedeľa 
   11:00 - hromadný štart kategórie M19- 
   11:05 - hromadný štart kategórií  M-18, W19-, M40- 
   11:10 - hromadný štart kategórií  M-16, W-18 
   11:15 - hromadný štart kategórií  W40-, M55- 
   11:20 - hromadný štart kategórií  W-16, W55- 

11:30 až 12:30 - Voľný štart kategórií M,W-10, M,W-12, M, W-14, N a OPEN. 
Pretekár štartuje v najbližšej voľnej minúte podľa pokynov štartérov.  

11:30 až 13:00 - Voľný štart kategórií RD  
 
Zhromaždisko:  Parkovisko hradu Červený Kameň, voľne na priľahlých lúkach okolo parkoviska, 

bez prístrešku. V areáli hradu budú k dispozícii iba toalety, do ktorých je prísny 
zákaz vstupu v obuvi s kovovými hrotmi a zablatenej obuvi. 

    
Parkovanie: Bezplatne na priľahlom šotolinovom parkovisku areálu Červený Kameň, okrem 

vydláždenej plochy, kde je vjazd zakázaný!  
GPS: N 48°23.731, E 17°19.929 

 
Prezentácia:    24. 3. 2019, od 9.00 h. do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. 
      Dodržte čas prezentácie! 
 



Vzdialenosti: Zhromaždisko – Štart 100 m po modrých stužkách 
   Cieľ - Zhromaždisko  300 m po modrých stužkách 

Na štart a späť na zhromaždisko sa prechádza cez asfaltovú cestu Píla–Častá, 
kde je riadna premávka vozidiel. 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cesty! 

 
Raziaci systém:  Elektronický SportIdent, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €. 
   Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €. 
 
Opisy KS: Pre kategórie RD, M,W-10, -12, -14, N a OPEN budú vytlačené na mape a aj 
 samostatne v papierovej forme na zhromaždisku. 
 Pre kategóriu RD a N budú aj v slovnej podobe. 
 Pre kategórie M,W-18, 19-, 40-, 55- s hromadným štartom budú len na 
 mapách. 
 
Mapy:   Pre kategórie RD, M,W-10, -12, -14, N a OPEN: 

Výrez z mapy Pálffyho les 2019, mierka 1:10 000, ekvidištanta 5 m, stav 
r. 2012, revízia 03/2019, formát A5 v euroobale. 
 
Pre kategórie M,W-18, 19-, 40-, 55-: 
Môžu byť použité dve mapy: 
1/ Výrez z mapy Pálffyho les 2019, mierka 1:10 000, ekvidištanta 5 m, stav     
    r. 2012, revízia 03/2019, formát A5 v euroobale. 

   2/ Výrez z mapy Red stone castle, mierka 1:4000, stav r.2017, ekvidištanta 2m, 
       A4 alebo A5 v euroobale. 
 
Obrázková trať:    Pre najmenšie deti je pripravená Obrázková trať na lúke pri parkovisku, mapa 
   "Prvý jarný kufríček 2019", mierka 1:1000. 
 Štart je voľný v čase 11:30–12:30 hod. Výsledky vyhlasované nebudú, všetky 

deti dostanú sladkú odmenu. 
 
Opis terénu: Mierne zvlnený listnatý les, veľmi dobre priebežný, v mnohých častiach mapy s 

množstvom skál a balvanov s hustou sieťou cestičiek. Pre ťažbu dreva sa môžu 
vyskytnúť nové cestičky nezakreslené v mape. 

 
Uzávierka cieľa: o 13.40 hod. 
 
Občerstvenie:  V cieli voda alebo malinovka. 
 Individuálne v reštauračných zariadeniach areálu hradu Červený kameň. 
 
Vyhodnotenie:   Vyhlásenie výsledkov pretekov PJK predpokladáme okolo 13.45 hod. 

Všetci klasifikovaní pretekári získajú body do OR 2019 podľa stanoveného kľúča. 
Drobné vecné ceny dostanú prví traja v kat. M/W -10, -12, -14, -16, RD a víťazi 
v kat. M/W -18, 19-, 40-, 55-, Open, N. 
Odmenené budú aj deti na Obrázkovej trati. 
Ocenený bude aj víťazný oddiel v bodovaní klubov ktorý získa špeciálnu 
doživotnú klubovú cenu – Prvý Jarný Kufor 2019. 

 
Hodnotenie oddielov:    Víťaz v kategórii získa počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených 

pretekárov v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie 
bude mať o 1 bod menej. Posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. 
Počet pretekárov nie je obmedzený. 

 
Funkcionári:     riaditeľ pretekov:  Dušan Formanko, R1 
      hlavný rozhodca:  Marián Mikluš, R1 
      staviteľka tratí:  Katarína Schenková, R2 
 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích 
   predpisov k súťažiam pre rok 2019. 
 
 



Upozornenie: 1.  Každý pretekár musí dodržať predpísané okruhy a ich poradie. V prípade 
odbehnutia iného okruhu alebo nedodržania poradia okruhov bude 
diskvalifikovaný. 
2.  Každý pretekár si berie mapu sám a zodpovedá za to, že si zobral správnu 
mapu. 
3.  V priestore pretekov je rozmiestnené veľké množstvo kontrolných stanovíšť, 
odporúčame preto dôslednú kontrolu kódu pri razení KS. 
4.  Upozorňujeme pretekárov, že niektoré SI čipy majú maximálny počet 
zaznamenaných kontrol 30. Ak pretekár s takýmto SI čipom štartuje v kategórii 
M19- bude mať k dispozícii iba dve opravy, takže nerazte všetky KS ktoré 
uvidíte! 
5.  Vzhľadom na to, že rôzni pretekári majú rôzne posledné okruhy, cieľ nebude 
zakreslený na mape. Po odbehnutí posledného okruhu pretekár beží zo zberného 
KS do cieľa po červených stužkách, ako je uvedené v príklade. Toto sa týka 
kategórií M,W-18, 19-, 40-, 55-. 
6.  Kategórie M-18, M19-, W19-, M40-,W40-, M55- prebiehajú v jednom okruhu   
cez asfaltovú cestu Píla–Častá., kde bude bude riadna premávka vozidiel. 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prebiehaní cesty! 

   
Parametre tratí:     kategória dĺžka (km)     prevýšenie (m)    počet KS počet okruhov 
   M-10  1,6   30    6   - 
   M-12  1,8   40    7   - 
   M-14  3,0   70    9   - 
   M-16  4,0  120   20   3 
   M-18  5,3  130   26   3 
   M19-  7,7  200   28   4 
   M40-  5,3  130   26   3  
   M55-  4,5  120   20   3 
   W-10  1,6   30    6   - 
   W-12  1,8   40    7   - 
   W-14  2,3   50    7   - 
   W-16  3,1   90   14   2 
   W-18  4,0  120   20   3 
   W19-  5,3  130   26   3 
   W40-  4,5  120   20   3 
   W55-  3,1   90   14   2 
   OPEN  3,0   70    9   - 
   RD  1,2   20    5   - 

N  1,8   40    7   - 
 
Informácie:   Riaditeľ pretekov na e-mail: formanko@t-zones.sk, prípadne telefonicky na tel. 
   č. 0903 514 492. 
             
Poznámky:        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 na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich 

osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej      
listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme 
SZOŠ. 

 
 
        Marián Mikluš       Dušan Formanko 

    hlavný rozhodca                 riaditeľ pretekov 
         
          Partner pretekov: 

                                 
 


