
 
 

XIII. Vel’ká Cena Novohradu - 2019 
PROPOZÍCIE  

Patróni Szabó Csaba, primátor Hollókő  
Kelecsényi Péter, konateľ Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit KFT  

     

Program, 
helyszínek 
 

26.04.2016 Piatok      21:00 Hollókő nočné preteky 

27.04.2016 Sobota     
10:30 Hollókő E1 - krátke trate 

15:00 Hollókő štafety, trojčlenné vo forme 
3x3 

 28.04.2016 Nedeľa     10:00 Hollókő E2 - klasické trate 
  

Organizátori Salgótarjáni Dornyay SE, Balassi Bálint KSE Balassagyarmat, 
NMTFSZ; informácie: info@nogradnagydij.hu  +36 20 352 5139 

  

Klasifikácia nočné regionálny ranking 
E1 krátke trate 
E2 klasické trate 

celoštátny a slovenský ranking 

3x3 štafety celoštátny ranking 
Krátke a klasické trate budú súhrnne započítané do celkových 
výsledkov, kým nočné preteky a štafety budú zvlášť ocenené. 

  

Jury Riaditeľ pretekov Sramkó Tibor 
Podpredseda Goldmann Róbert, Kovács Gábor 
Tajomník Fehérváriné Dénes Judit 
 

 Staviteľ tratí Hlavný rozhodca 
nočné Kovács Zoltán Győri László 
E1 krátke trate Goldmann 

Róbert 
Varga István 

3x3 štafety Kovács Péter Varga István 
E2 klasické trate Erdélyi Gyula Varga István 

  

Terén Nočné 
 
 

Obec Hollókő je dedina s názvom Stará dedina 
palócov (svetové dedičstvo), stredoveký hrad a 
jeho okolie, zalesnené pasienky, špeciálne 
skalné útvary a holé skaly. 
    Náborová trať vedie hlavne v osade v oblasti 
s verejným osvetlením a odporúčame aj pre 
tých, ktorí sa chcú oboznámiť s nočnými 
orientačnými pretekmi. 

  

E1, E2 
krátke a klasické 
trate  

Terén sa nachádza od dediny Hollókő smerom 
JZ na 300-500 m n.m. s rozmanitou vegetáciou, 
zväčša dobre priebežným lesom, so stredne 
bohatou cestnou sieťou. 
    Terén je pokrytý prerezávaním, priekopmi, 
detailnými reliéfmi, bohatými skalnými stenami, 
inde strmými stranami. 
    Lesné háje, charakteristické lesy, staroveké 
pevnosti. Predchádzajúca mapa je opravená 
novými oblasťami. 

  

3x3 štafety Stredoveký hrad Hollókő a jeho okolie, 
zalesnené pasienky a rozmanité lesy. So 
stopami bývalej kamennej ťažby so zaujímavými 
skalnými útvarmi a holými povrchmi skál. 

  

Mapy mierka a M/W 10-21 M/W senior, N 



vrstevnice  
nočné 1:10 000/5m  1:7500/5m 
E1 krátke trate 
E2 klas. trate 1:10 000/5m 1:7500/5m 

3x3 štafety 1:4000/2,5m (veľké okruhy) a 
1:2000/2,5m (malé okruhy) 

revízia 2012-13, Opravy a revízie v roku 2019 
   

Kategórie  
 
 
 
 
 
 

nočné M/W 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70, N 
E1, E2 M/W10D (stuhy), 10DK (stuhy, s prievodom), 

12D (stuhy),  
M/W12C, 14B/C, 15-18C, 16B, 18B, 20A, 
21A/Br/C,  
M/W35A, 35Br, 40A, 45A, 45Br, 50A, 55A, 60A, 
65A, 70A, 75A, F80A, N, K3, detské preteky 

3x3 štafety Dlhé okruhy (3x3 x 1,5 km): M/W50-, M/W 21, 
M100+ 
Krátke okruhy (3x3 x 0,9 km): M/W 40-, W100+, 
M/W 150+, Mix 
Rodinné štafety na obidvoch okruhoch budú 
zhodnotené aj v prislúhajúcich vekových 
kategóriách. 

  

Razenie Systémom Sportidentu 
  

3x3 štafety Pretekajú trojčlenné družstvá. Na jednotlivých členov družstiev nie sú 
kladené žiadne podmienky týkajúce sa klubu, veku a pohlavia. Je 
možné prihlásiť sa aj ako jednotlivec, v takomto prípade vám 
pomôžeme nájsť partnerov. Každý z družstva beží trikrát, vo všetkých 
troch prípadoch sú iné trasy. Osobné výsledky sa vypočítavajú ako 
súčet jednotlivých etáp (celková etapa). Keďže každý pobeží na tej istej 
celkovej etape, pravdepodobne každý dostane rankingové body.   

  

Prihlášky 
 

Poplatky do 08. 04 09-16.04. od 17.04. 
nočné  2100 HUF 2400 HUF 2700 HUF 

E1, E2 

M/W 12C-18 
M/W 65-  

1 deň 2400 HUF 2700 HUF 3000 HUF 
2 dni 4200 HUF 4800 HUF 5400 HUF 

M/W 20-60 1 deň 3400 HUF 3700 HUF 4000 HUF 
2 dni 6200 HUF 6800 HUF 7400 HUF 

N 
D, DK 

1 deň 1500 HUF 1800 HUF 2100 HUF 
2 dni 2800 HUF 3400 HUF 4000 HUF 

3x3 štafety 6300 HUF 7300 HUF 8300 HUF 
 

Pretekári, ktorí majú ročnú licenciu od MTFSz dostanú zľavu  300 
HUF/osoba/beh na nočných pretekoch, a na ostatných 600 
HUF/osoba/beh (s výnimkou: N, D, DK).  
Prepožičanie SI čipu 300HUF/osoba/beh. Poplatky pri príchode v 
hotovosti alebo na základe predchádzajúcej dohody prevodom. 

  

Adresy pre 
prihlášky 

On-line: entry.mtfsz.hu  orienteeringonline.net 
E-mail: info@nogradnagydij.hu  (zadať: meno, klub, čislo SI) 
E-mailom prijaté prihlášky potvrdíme do 3 dní. 
V prípade prihlášok na 3x3 štafety prosíme zadať aspoň počet 
družstiev do základného termínu. Prihlášky podľa mena sa môžu zadať 
v systéme Entry alebo pomocou formuláru, ktorý by sme poprosili tiež 
čím skôr poslať. Termín prihlášok podľa mien do 20:00 26.4.2019. Po 
tomto termíne započítame administratívnu cenu 1.000 HUF/družstvo  
Prihláška mailom platí len po spätnom potvrdení. 

  

Ubytovanie Ubytovanie na internáte alebo v telocvični je ešte stále pod 
organizáciou. Konečné informácie ohľadne ubytovania budú 



k dispozícii začiatkom Marca. Individuálne možnosti ubytovanie sú 
uvedené na internetovskej stránke súťaže. 

  

Doprava Potrebu dopravy prosíme odovzdať spolu s prihláškami do 08.04.2019! 
Náklady závisia od počtu kandidátov 

  

Ceny 
 

E1-E2: Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia upomienkové ceny 
- medajly. 
Nočné a štafety: Prví traja pretekári na nočných pretekoch získajú 
zkonzumovateľné ceny.  
Vďaka sponzorovi, ktorý chce propagovať nočnú súťaž, na nočnej 
súťaži vo všetkých kategóriách (s výnimkou N, DK), kde budú mať 
aspoň 5 štartujúci platné výsledky, získa víťaz kategórie v hotovosti. 

  

Vyhlásenie 
výsledkov 

nočné sobota 14.00 
3x3 štafety sobota 17.30 
denné súťaže nedeľa 13.30  

  

Parkovanie V prípade priaznivého počasia v blízkosti cieľa. 
Pre parkovanie v Hollókő sa musí platiť vyššia denná sadzba ako je to 
obvyklé na súťažiach pre orientačný beh (1200 HUF / auto / deň). 
Rokuje sa ešte s obcou o znížení tohto poplatku, konečné informácie 
sa uverejnia v pokynoch. 

  

Ostatné  V cieli E1, E2 nájdete bufet, škôlku, veľkoplošný altánok, predaj 
športových potrieb, športového lekára, mobilné toalety a možnosti 
umývania sa.  

 Súčasne s súťažou sa uskutočnia tieto sprievodné podujatia: 
o Multinavigátor - terénny beh 
o TrailO  
o Foxoring - súťaže rádiového orientačného športu 

 Stredoveký hrad obce Hollókő bude otvorený cez sobotu a nedeľu. 
  

Informácie 
ďalej na 

www.nogradnagydij.hu 
www.mtfsz.hu  

  
Srdečne výtame každého na našej súťaži! 

 

  
 


