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Majstrovstvá SR v nočnom orientačnom behu
Majstrovstvá SR v orientačnom behu štafiet

Slovenský rebríček jednotlivcov - INOV-8 Cup 2018 v orientačnom behu

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie: ŠK Sandberg Bratislava

Termín a klasifikácia pretekov:
27. 9. 2019 – MSR NOB -  otvorené nočné preteky v orientačnom behu jednotlivcov 
s určeným poradím kontrolných stanovíšť
28. 9. 2019 – MSR v OB štafiet v šprinte - otvorené denné preteky v orientačnom behu 
trojčlenných štafiet s určeným poradím kontrolných stanovíšť
29. 9. 2019 - otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov na dlhej trati 
s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Zhromaždiská:   

  27. 9. 2019 Chata pod Vrchom, Borinka,  GPS 48.255754, 17.083841

  28. a 29.  9. 2019 Kamzík, Bratislava, GPS 48.182457, 17.099539  

Kategórie: MSR NOB   
M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70- 
W-16, W-18, W-20, W21-, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-, W70-
Verejné preteky:  M-14, W-14,
K3 orientačne náročnejšia trať bez rozdielu veku a pohlavia
 N  náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov

MSR Štafiet:   
M-14, M-18, M19-, M105-, M135-, M165-
W-14, W-18, W19-, W105-, W135-, W165-  (M-14 a W-14 sú len dvojčlenné)
Verejné preteky: štafety: M-10 a W-10 (dvojčlenné, klubové)  
OPEN (trojčlenné štafety bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti) 
jednotlivci, nie štafety: MWR a detská obrázková trať na zhromaždisku

Slovenský rebríček jednotlivcov Inov-8 Cup
M-12, -14, -16, - 18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
W-12, -14, -16, - 18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
Verejné preteky: M-10, W-10
MWR deti so sprievodcom
K3 orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3 km
N  náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov

Pre deti bude v priestore zhromaždiska 28. a 29. 9. postavená obrázková trať, razenie do 
papierových preukazov, štart ľubovoľne, prihlasovanie na mieste bez štartovného.

V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií. 

https://goo.gl/maps/LgzVxropLUg2TwxK8
https://goo.gl/maps/B78zs4U63p6Jbtje7


Predpokladané časy víťazov: podľa platných pravidiel

Prihlášky: Do 20. 9. 2019 prostredníctvom prihlasovacieho systému IS SZOŠ. 

Vo výnimočných prípadoch mailom na sandberg.orienteering@gmail.com. 
Neskoršie prihlášky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii).
Prihlasovanie na štafety: všetci členovia štafety sa prihlasujú ako jednotlivci, pričom do 
poznámky uvedú názov štafety a poradie v štafete oddelené pomlčkou (napr. SKS7-2).
Počet prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov štafiet. Ak bude 
prihlásená neúplná štafeta, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že chýbajúce mená 
sa doplnia pri prezentácii. 

Poplatky: MSR NOB 
M/W-14, -16, -18, N a K3 = 7,- € ostatné kategórie = 9,- € 

MSR štafety:
MWR = 5,- €
MW-10 a MW-14 = 14,- €/tím
ostatné kategórie = 21,- €/tím

SRJ Inov8 Cup dlhá trať
MWR, MW-10,-12,-14, N, K3, MW60- a staršie  = 5,- €;   ostatní = 8,- €

2,- €  za požičanie SI čipu/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30,- €. 
Prihlášky po termíne za zvýšený vklad 150%, na mieste 200%, okrem MWR a  N.

Poplatky uhraďte spolu so štartovným, viac informácií nižšie.

Platby: poplatky za štart, stravu a ubytovanie uhradiť na účet: 
SK8052000000000008924750, BIC/SWIFT: OTPVSKBX v termíne zaslania  prihlášky.
Do informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje. 

Štart: 27. 9. 20:30  28. 9. 14:00 29.9. 10:00
Kategórie MWR, MW-10 a  N majú voľné štartové poradie

Stravovanie:  v sobotu a nedeľu budú bufety na zhromaždisku. 

Ubytovanie:  Informácia o možnostiach ubytovania v telocvični bude doplnená neskôr na webstránkach 
SZOŠ a ŠK Sandberg. Ubytovanie na posteliach organizátor nezabezpečuje.

Mapy/Terén: 27. 9. Salamandra, 1 : 10 000, ISOM 2017.
Na väčšej časti čistý listnatý kopcovitý les, priemerná sieť ciest, na časti terénu strmý svah
a skalné zrázy.  Autori: Evžen Cigoš, Zdeněk Lenhart, 2016, aktualizácia 2019. 
Mapa: https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1293.jpg  

28. 9.  Kamzík 1:10 000
29. 9.  Hrebeň 1:15 000 a 1:10 000,  ISOM 2017
Kopcovitý lesný terén, listnatý priebežný les, hustá sieť ciest, miestami kamenice a terénne
detaily, skaly. Autori: Evžen Cigoš, Zdeněk Lenhart, Marian Cotirta, Roman Slobodanyuk,
stav 2018, aktualizácia leto 2019
Mapa: https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1596.jpg  

Razenie: Sportident, na MSR štafiet bude použitý bezkontaktný systém razenia AIR+

Putovné trofeje: pretekári s najnižším súčtom časov za preteky v dňoch 27.  a 29. 9. v kategóriách 
W21/W21-E a M21/M21-E získajú putovné trofeje Jelení paroh  a Kravský roh

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1596.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1293.jpg
https://is.orienteering.sk/


Protesty: Písomne s vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi.

Informácie: Web: http://sandberg.orienteering.sk/paroh
Mail: sandberg.orienteering@gmail.com, 
Tel. Rado Jonáš +421 902 488 202

Funkcionári:  riaditeľ Rado Jonáš, R1

hlavný rozhodca Richard Balogh R1
stavba tratí 27. 9. Emil Kukurugya/Rado Jonáš R1

28. 9. Peter Vorlíček/ Rado Jonáš R1
29. 9. Marek Urban R2

tajomník Martina Brňáková (prihlášky)

Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku a Vykonávacích 
predpisov na rok 2019

Tento rozpis bol schválený sekciou OB SZOŠ 18.7.2019

Upozornenie: Vydaním tohto rozpisu sú priestory mapy Salamandra (https://www.orienteering.sk/maps-
new/jpg-gif/1293.jpg) a Kamzík vyhlásené za zakázané okrem areálov stálych kontrol na 
Kamzíku a na Peknej ceste. 

Link na oba areály stálych kontrol: http://sandberg.orienteering.sk/kamzik/  

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku 
na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Predajná a reklamná činnosť je v centre pretekov možná len so súhlasom riaditeľa pretekov. 

 Radoslav Jonáš, R1  Richard Balogh, R1
   riaditeľ pretekov    hlavný rozhodca
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