
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

TJ Slávia Farmaceut Bratislava 

PROPOZÍCIE 

6. kolo Oblastného rebríčka v orientačnom behu. 

JARNÝ ELIXÍR 

 

Organizátor:  Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

Technické zabezpečenie:  TJ Slávia Farmaceut Bratislava 

 

Dátum: 8.5.2019 (streda) 

 

Centrum pretekov: Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 841 05  Bratislava. Pavilón  

telocvične. Severná strana školy. 

 

Klasifikácia: otvorené denné preteky v Knokaut šprinte (KO šprint), s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť. 

 

Charakteristika KO šprintu: 

Je to nová disciplína OB. Požiadavka na jej zavedenie vznikla rozdelením MS na šprintové a lesné ako tretia 
disciplína pre šprintové MS (ktoré budú po prvý raz 2020 v Dánsku). Hlavnými atribútmi sú vyraďovacie kolá, 
vetvenie tratí, rýchlosť, kontaktnosť a divácka atraktivita. Celé preteky majú v každej kategórii tri kolá. 
Kvalifikáciu, semifinále (18 pretekárov) a finále (6 pretekárov). Na našich pretekoch chceme ponúknuť 
pretekársky aj divácky zážitok z nového formátu pretekov. Zároveň však chceme aplikovať pravidlá na naše 
podmienky a umožniť pretekárom, ktorí nepostúpili do semifinále a finále bežať v ďalších kolách a bojovať o 
umiestnenia od 6.miesta v rámci finále B a C. 
 
Každý pretekár teda absolvuje kvalifikáciu na štandardnej šprintovej trati. (Intervalový štart zo štartovky). 
Z kvalifikácie 18 najlepších pretekárov v každej kategórii postupuje do semifinále. Pretekári, ktorí sa 
umiestnia na 19. mieste a viac budú zaradení do finále C. 
Pretekári, ktorí postúpili do semifinále, budú podľa zoraďovacieho kľúča rozdelení do troch skupín po šesť 
pretekárov. V každej kategórii teda budú tri šestice.  
V semifinále samostatne štartuje každá šestica pretekárov spolu (hromadný štart). Rozhodujúce je správne 
razenie a poradie v cieli. Do finále postupujú dvaja najlepší pretekári z každej šestice. Do finále A teda 
postupuje celkom šesť pretekárov v každej kategórii. 
Vo finále A v každej kategórii štartuje jedna finálová šestica. Šesť pretekárov naraz. Pretekári si musia 
v stanovenom časovom limite pred štartom vybrať trať z viacerých  alternatív. Navzájom na seba nebudú 
vidieť. Za voľbu trate si pretekár zodpovedá sám. Môže sa stať, že všetci budú bežať na rovnakej trati, ale 
nebudú o tom vedieť. Finále A rozhodne o poradí na 1.-6. mieste. 
Pretekári, ktorí zo semifinále nepostúpili do finále A (malo by ich byť 12 v každej kategórii), postupujú do 
finále B. 
Finále B bude mať hromadný štart. Umiestnenie vo finále B rozhodne o celkovom poradí na 7.–18. mieste. 
Finále C tiež bude mať hromadný štart. Umiestnenie vo finále C rozhodne o celkovom poradí na 19. a ďalšom  
mieste. 
Podrobné informácie o tratiach a použitých rozdeľovacích metódach pre semifinále a finále budú uvedené 
v pokynoch. 
 

 



Kategórie: 

Pre KO šprint:  

 M-16, M 17-40, M 40-, W-16, W 17-40, W 40-, 

Štandardné trate s intervalovým štartom: 

RD, M,W-10, M-12, W-12, OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti) 

  

Prihlášky: do 30.4.2019 cez prihlasovací systém https://is.orienteering.sk 

Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom je platná až po 

spätnom potvrdení. 

 

Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste, prosím, čím skôr na e-mailovú adresu: 

fba.prihlasky@gmail.com 

 

 

Štartovné: 

Kategórie KO – absolvujú 3 samostatné kolá  

M-16, M 17-40, M 40-, W-16, W 17-40, W 40-      11,- € 

Ostatné kategórie – absolvujú jednu štandardnú trať 

RD, M,W-10, M-12, W-12             3,- € 

OPEN                                                6,- € 

OPEN/ neregistrovaní v SZOŠ       7,- € 

Medailisti MS a ME usporiadaných IOF a členovia reprezentačného výberu juniorov a dospelých SR majú 100 

% zľavu. 

 

Platba pri prezentácii podľa zaregistrovanej prihlášky klubu. Dohlášky na prezentácii obmedzene, do 

vyčerpania počtu voľných máp. 

  

Prezentácia: v centre pretekov vo vestibule pavilónu telocvične. 

7.45 – 8.30  Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení 

k štartu.   

Výnimočne od 8.30 do 9.00 ak sa jedná o jednotlivcov, ktorí sa prihlasujú iba do kategórií RD, M,W-10, M-12, 

W-12 a OPEN.  

 

Predbežný harmonogram: 

9:00 – začiatok štartu kvalifikácie kategórií KO (intervalový, zo štartovej listiny) 

10:00 – 11:30  - voľný intervalový štart pre RD, M,W-10, M-12, W-12, OPEN 

12:00 – začiatok štartu semifinále KO (hromadný štart šestíc po vlnách) 

15:00 – začiatok štartu finále C, potom finále B (hromadný štart vo vlnách) 

16:15 – začiatok štartu finále A (hromadný štart šestíc po vlnách) 

 

Uzávierka cieľa: 17.00 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy harmonogramu podľa počtu prihlásených pretekárov. Záväzný 

harmonogram bude uvedený v pokynoch. 

 

https://is.orienteering.sk/
mailto:fba.prihlasky@gmail.com
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Mapa: Dlhé diely. Stav jar 2019,  mierka 1:4 000, e=2,5m. Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM 

2007, autor: Pavol Bukovac, veľkosť A4, A5 

 

Opis terénu: sídlisková zástavba.  

 

Zákazy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v zmysle normy ISSOM 

2007. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom 528.1 - Oblasť zakázaného vstupu (olivovo zelená 

farba) v teréne nebudú značené. 

 

Zakázaný priestor: v záujme zachovania fair play a dobrého pocitu z pretekov vás prosíme, aby ste od 

vydania týchto propozícií nevykonávali tréningové aktivity v lokalite sídliska Dlhé diely. 

 

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch.  

centrum – štart kvalifikácie, RD, M,W-10, M-12, W-12, OPEN  - do 1200 m 

centrum – štart semifinále – do 700 m 

centrum – štart finále B,C - do 500 m 

centrum – štart finále A - do 500 m 

 

Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu 

vo výške 30€. 

 

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov kategórií KO šprintu cca 17.00. 

V jednotlivých kategóriách budú víťazi ocenení malou finančnou odmenou. Vyhlásenie výsledkov mimo 

kategórii KO šprintu nebude. Pre všetky deti v kategórii RD, M,W-10, M-12, W-12 bude v cieli pripravená 

drobná sladkosť. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk 

 

Osobitná cena: najstaršia pretekárka a najstarší pretekár KO šprintu = najmladšej disciplíny OB, bude 

odmenený (á) osobitnou cenou za statočnosť. 

 

Všetky pretekárky W40- a všetky mamy z ostatných kategórií sa môžu tešiť na malý darček ku Dňu matiek.  

 

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2019. Pravidlá špecifické 

pre disciplínu Knokaut šprint, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté vo vykonávacích predpisoch SZOŠ, budú záväzné 

v zmysle pokynov. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.  

 

Parkovanie: V okolitých uliciach na sídlisku. Usporiadateľ nezabezpečuje. 

 

Prezliekanie a WC: Na prezliekanie je možné použiť vestibul, chodbu a šatne pri telocvični. 

 

Občerstvenie: po dobehnutí čaj alebo voda so sirupom. Ďalej bude možnosť zakúpenia drobného 

občerstvenia z domácej kuchyne. 

 

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková 

Hlavný rozhodca: Peter Glončák 

Stavba tratí: Pavol Bukovac, Matej Hraboš 

 

http://fba.orienteering.sk/


 

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 na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, 

kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a 

v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania 

verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie 

orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť 

fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov. 

 

   Riaditeľ pretekov:                                                                                                                    Hlavný rozhodca:  

     Hana Šmelíková                                                                                                                         Peter Glončák         

 

 

     

                          
 

 

                                  

 
 

          


