
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV  Junácka 6, 832 80 Bratislava

PROPOZÍCIE
Majstrovstiev SR v OB v šprinte

a Národných rebríčkových pretekov 
INOV-8 Cup 2019 v orientačnom behu  na dlhej  trati 

62. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

Technické 
zabezpečenie

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Termín 25.05.2019 (sobota ) Majstrovstvá SR v šprinte
26.5.2019 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky 
INOV-8 Cup 2019 v orientačnom behu  na dlhej  trati 

Klasifikácia 25.5.2019 - Majstrovstvá SR v OB v šprinte,
26.05.20189 - otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhej trati  s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, ostatné kat. A, C

Centrum 25.5.2019 Trnava - Komenského 1-Stredná priemyselná škola
26.5.2019  Viničné -  Orechová ul.

Kategórie MSR:  
W -14, -16, -18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
M -14, -16, -18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-. 
Verejné kategórie: W-12, M-12, W -10, M -10, MWR (rodičia s deťmi) - jednoduché 
trate, 
K2 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 2 km), 
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov). 
Pre malé deti bude v priestore zhromaždiska pripravená obrázková trať, prihlasovanie 
priamo na mieste, účasť zdarma

Rebríčkové súťaže: 
W -12A, -14A, -16A, -18A, -20 A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 
65-A, W 70-A
M  -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 
65-A, M 70-A
Verejné kategórie: W -10, M -10, MWR, K3 - kondičná, N - náborová 
Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek
Kategórie MWR sú trate so stužkami bez doprovodu alebo s doprovodom
V prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov, si vyhradzujeme právo na zlúčenie 



kategórií.
Pre malé deti bude v priestore zhromaždiska pripravená obrázková trať, prihlasovanie 
priamo na mieste, štartovné dobrovoľné
Predpokladané časy víťazov podľa Súťažného poriadku pre OB, čl. 3.1.6.

Prihlášky Prihlasujte za oddiel do 12.5.2019 na každé preteky samostatne, pomocou on-line 
systému na adrese https://is.orienteering.sk/competitions/1490 a 
https://is.orienteering.sk/competitions/1491. 
Platbu uhraďte jednou sumou sa oba preteky. 

Prihlášky a zmeny do 17.5.2019 e-mailom na adrese prihlasky.spe@gmail.com, za 
prirážku 50% štartovného, platia až po spätnom potvrdení.
Prihlášky od 18.5.2019 iba obmedzene na preteky národného rebríčka podľa  
možností organizátora s prirážkou 100%.
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI- číslo alebo požiadavku na 
prenájom čipu, účasť na pretekoch, počet miest na ubytovanie v telocvični a  na ktoré 
noci.

Štartovné Kategória Do 12.05.2019 Do 17.5.2019
N8, R8, W/M-10, -12, N 4,-EUR 6,-EUR 
W/M-14, -16, K 3, 60- 6,-EUR 9,-EUR
Ostatné kategórie 8,-EUR 12,-EUR

Na MSR v OB v šprinte, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky:

Kategória Do 12.05.2019 Do 17.5.2019
N8, R8, W/M-10, -12, N 4,-EUR 6,-EUR 
W/M-14, -16, K 3, 60- 6,-EUR 9,-EUR
Ostatné kategórie 8,-EUR 12,-EUR

Na národné rebríčkové preteky, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky: 

Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok č.ú. 2922884948/1100. Tatra banka a.s., 
pobočka Pezinok v termíne zaslania prihlášky. 
IBAN: SK3611000000002922884948  
Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je 
realizovaná na uvedený účet najneskôr do 12. 5. 2019. 
Každá zmena iba počas času prezentácie sa účtuje sumou 1 € /prehlásenie do inej 
kategórie, zmena mena, zmena SI, iné/   

Prezentácia 25.5.2019 - od 11:00 do 13:00 hod. Zmeny v prihláškach sa prijímajú len do 12:30, 
neskôr  je možné sa prihlásiť iba do kategórie N, K3
26.5.2019 - od 8:00-8:30 hod

Ubytovanie Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v 
Klubovni OB Sokol Pezinok vo vlastných spacích vakoch - 3,-EUR / osoba / noc do 
počtu prvých 25 záujemcov
Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri 
www.pezinok.sk , www.modra.sk

https://is.orienteering.sk/competitions/1491
https://is.orienteering.sk/competitions/1490
http://www.obec-casta.sk/
http://www.pezinok.sk/
mailto:prihlasky.spe@gmail.com


Stravovanie V zriadenom bufete v centre pretekov

Doprava Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

Vzdialenosti 25.5.2019         zhromaždisko- cieľ 500 m
                         zhromaždisko- štart do 1000 m
                         parkovisko- zhromaždisko od 50 m

26.5.2019         zhromaždisko- cieľ 1000 m
                         zhromaždisko- štart do 1300 m
                         parkovisko- zhromaždisko od 50 m

Štart 000 25.05.2019       15:00 šprint
26.05.2019         9:30 dlhá trať

Mapy 25.5.2019 mierka 1:5000 ekv. 5m  
autori Michal Tomašovič, Ema Havlíková, Adam Havlík, Michaela Mozolíková, 
Matúš Topor 
Stav apríl 2019, spracované podľa ISSOM 2007
26.5.2019 Mierka 1 : 10 000  ekv. 2,5 m, autor Vladislav Piják  
Stav apríl 2019, spracovaná podľa ISOM 2017

Opis terénu 25.5.2019 rovinatý terén, historická zástavba
26-5.2019 rovinatý terén, v severovýchodnej časti mierne zvlnený, prevážna časť 
priestoru horšie priebežná pre podrast a hustú vegetáciu, hustá sieť komunikácií, V 
priestore pretekov sa nachádza vojenský objekt.
Východná časť priestoru je prvý krát použitý pre orientačný beh

Raziaci systém Sportident
Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR / etapa / osoba.
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 35,- EUR.

Funkcionári Riaditeľ pretekov:                 Pavol Poláček R1
Hlavný rozhodca:                 25.5.2019 Soňa Kavecká R I  
                                              26.5.2019 Milan  Petrinec R1
Stavba tratí:                          25.5.2019 Marián Spišiak
                                              26.5.2019 Jozef Fedor

Ceny MSR v šprinte – prví traja pretekári, ktorí sú registrovaní v SZOŠ, v majstrovských 
kategóriách obdržia medaile a diplomy
Prví traja pretekári v každej kategórii budú vyhlásení za 26.5.2019. Pohár oslobodenia mesta 
Pezinok vyhrá  družstvo s najvyšším počtom bodov na prvých troch miestach dňa 26.5.2019

Informácie e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

Predpis Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.

Upozornenie Vydaním týchto propozícií je priestor  centra mesta Trnava a Šenkvického hája 
vyhlásený za zakázaný.
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez 
nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom 
týchto pretekov.

mailto:prihlasky.spe@gmail.com


Schvaľovacia 
doložka

Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 8.4.2019

Pavol Poláček Soňa Kavecká, Milan Petrinec

riaditeľ pretekov hlavný rozhodca


