
 

 

 

 
 

POKYNY 

 

TROJKRÁĽOVÉ PRETEKY 

 

1. kolo Oblastného rebríčka Západ 2020 

21. Trojkráľové preteky v orientačnom behu 

 

Dátum 06.01.2020 (pondelok) 

 

Usporiadateľ Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

Technické  Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk 

zabezpečenie 

 

Centrum Pezinok, klubovňa KOB Sokol Pezinok, Cajlanská ulica (Pri amfiteátri) 

GPS 48°17'46.7"N 17°15'59.8"E 

https://goo.gl/maps/C1yousijGXB2 

 

Parkovanie Pri amfiteátri alebo v okolí centra pretekov, bez asistencie organizátora 

https://goo.gl/maps/CAyg872MAQK2 

 

Prezentácia 9:15 – 10:30 hod. v centre pretekov. Prosím buďte dochvíľni. 

 

Vzdialenosti zhromaždisko- štart: 1000 m (modro - biele fáborky) 

zhromaždisko - cieľ: 800 m (červeno - biele fáborky) 

parkovisko - zhromaždisko: cca 250 m 

centrum pretekov = zhromaždisko 

 

Klasifikácia Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť. 

 

Kategórie M/W -10, M/W -12, M/W -14, M/W -16, M/W -18, M/W19-, M/W 40-, 

M/W 55-, 

OPEN - stredne náročná trať bez ohľadu na vek a pohlavie, 

N (Nábor) - jednoduchá trať pre začiatočníkov, 

RD (Dieťa so sprievodom) - trať pre rodičov s deťmi do 10 rokov, 

Detská –obrázková trať v centre pretekov pre najmenších. 

 

http://www.sokolpezinok.sk/
https://goo.gl/maps/C1yousijGXB2
https://goo.gl/maps/CAyg872MAQK2


Detská trať Obrázková detská trať v priestore centra pretekov. Bez prezentácie, 

prihlasuje sa priamo na štarte trate v centre pretekov v čase 10:45 - 13:00 

 

Terén Mestská zástavba a Zámocký park. Rovinatý parkový terén, ľahko 

priebežný. 

Prosíme o zvýšenú opatrnosť pri prebiehaní ciest. 

 

Mapa Amfik, Mierka 1:4000, E= 2m, Autor: Štefan Noga. Aktualizácia: 

december 2019, spracovaná podľa ISSOM 2007, veľkosť A4 pre všetky 

kategórie. 

Mapy nie sú vodovzdorne upravené. Na štarte budú k dispozícii 

euroobaly. 

 

Štart 11:00 – 12:15 

Pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, podľa pokynov 

vedúceho štartu, pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval 

medzi pretekármi z jedného koridoru 1 minúta. 

 

Koridory Kategórie budú mať spoločné koridory s inými kategóriami, preto sa 

dostavte na štart s dostatočnou časovou rezervou pred ukončením štartu. 

A: M19- 

B: W19-, M-18, M40- 

C: W-18, W40-, M-16, M55- 

D: W-14, W-16, W55-, M-14, OPEN 

E: W-12, M-12, N 

F: W-10, M-10, RD 

 

Časový limit 60 min. 

 

Parametre tratí  

 

Kat. Dĺžka 

po 

čiare 

(km) 

Dĺžka 

predpokl. 

postupu 

(km) 

Počet 

KS 

 Kat. Dĺžka 

po 

čiare 

(km) 

Dĺžka 

predpokl. 

postupu 

(km) 

Počet 

KS 

M-10 1,3 1,4 12  W-10 1,3 1,4 12 

M-12 1,4 1,6 11  W-12 1,4 1,6 11 

M-14 1,9 2,4 15  W-14 1,9 2,4 15 

M-16 3,6 4,2 24  W-16 2,7 3,3 21 

M-18 4,2 5,1 24  W-18 3,6 4,2 24 

M19- 4,9 5,6 29  W19- 4,2 5,1 24 

M40- 4,2 5,1 24  W40- 3,6 4,2 24 

M55- 3,6 4,2 24  W55- 2,7 3,3 21 

OPEN 2,7 3,3 21  RD 1,3 1,4 12 

N 1,4 1,6 11      

 

Prevýšenie všetkých kategórií je cca 0 metrov. 

 

Niektoré kategórie majú počet ks blízky 30, preto prosím berte 

v úvahu kapacitu vášho čipu. V prípade potreby využite políčka R1-



R3 na mape. 

 

Očakávané časy V kategóriách M/W-10, M/W-12, N, RD: 10 až 15 minút 

víťazov V kategórii M/W-14: 15 až 20 minút 

V ostatných kategóriách: 20 až 25 minút 

 

Popisy KS Piktogramy budú k dispozícii v priestore zhromaždiska samostatne v 

papierovej forme, pre kategórie N, M/W -10 a RD budú k dispozícii aj 

slovné popisy KS. 

Popisy KS nebudú na mapách. 

 

Raziaci systém SportIdent, zapožičanie SI: 2 €/ kus, v prípade nevrátenia 30 €/ kus. 

Prosíme všetkých pretekárov, aby nezabudli po dobehnutí alebo 

„vzdaní sa“  ísť si vyčítať čip v priestoroch centra pretekov. 

 

Vyhlásenie Približne o 13:00 hod., priebežné výsledky budú zverejňované v centre 

výsledkov pretekov. 

V kategóriách RD, M/W -10 budú ocenení všetci pretekári. 

V kategóriách M/W -12, M/W -14 a M/W 19- budú ocenení prví traja 

pretekári, v ostatných kategóriách budú ocenení len víťazi. 

 

V rámci vyhlásenia výsledkov budú tiež vyhlasované: 

• Bratislavský krajský pohár mládeže 2019 (chlapci a dievčatá v 

kategóriách do 23 rokov) ocenení budú prví traja v kat. M/W -10, -12, -

14, -16 (ZO dodá ceny pre 2.+3.miesta) a víťazi kat. M/W -18, M/W 19-, 

ceny odovzdá R. Jonáš 

• Oblastný rebríček ZO SZOŠ za rok 2019, ocenení budú víťazi v kat. 

M/W 19-, 40-, 55-, Open, ceny odovzdá D. Formanko 

• Anketa 3x NAJ = preteky, mapa, detské trate 

 

Občerstvenie V centre pretekov bude k dispozícii čaj a voda zdarma. Kúpiť si budete 

môcť tiež nejaké dobré pezinské koláče a chlebíky s nátierkou. 

 

WC a šatne WC a možnosť prezlečenia bude priestoroch centra pretekov. 

V budove v centre pretekov je zakázané používanie klincových 

topánok. 

 

Protesty Možnosť podať námietku a protest podľa pravidiel OB hlavnému 

rozhodcovi, protest s vkladom 10 €. 

 

Funkcionári Riaditeľ pretekov Tomáš Sokolík 

Stavba tratí Tomáš Šipoš 

Hlavný rozhodca Veronika Vachová 

 

Upozornenia Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Zakázané je 

prebiehanie frekventovaných cestných komunikácií (na mape 

vyšrafované fialovou farbou) na iných miestach než tých, ktoré sú 

v mape označené ako prechod ") (" . Na takto vyznačených prechodoch 

pre chodcov bude zabezpečené zastavenie premávky počas prebiehania 

pretekárov. Mimo týchto prechodov vás prosíme o zvýšenú opatrnosť pri 



prebiehaní ciest. 

 

Prosíme o ohľaduplnosť k obyvateľom mesta a ich majetku, napr. 

zaparkované autá, predzáhradky a pod. 

 

Pri prechádzaní prekonateľných plotov dávajte pozor na drôty. 

 

Postupy na niektorých tratia sa viac krát križujú. Odporúčame zvýšiť 

dôraz na čítanie mapy. 

 

Mapy sa v cieli neodoberajú, prosím dodržujte zásady fair-play. 

 

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 obrazové záznamy (fotografie, 

miestna TV), za účelom propagácie orientačného behu. V prípade, že 

nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť 

fotografovi/kameramanovi. 

 

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú 

zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze 

spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Pretekári sú 

povinní dodržiavať dopravné predpisy a nesmú ohroziť bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

 

Prajeme Vám príjemný športový zážitok. 

 

 

Tomáš Sokolík Veronika Vachová 

riaditeľ pretekov hlavný rozhodca 


