
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

         PROPOZÍCIE  
aktualizované 7.2.2020 

 
 

MSR middle 2020 a SRJ middle 2020 
 
 

TATRY SKI ORIENTEERING   
 

 
Usporiadateľ Slovenský zväz orientačných športov 
 
Technické Klub orientačných športov Ružomberok v spolupráci s obcou Pribylina 
zabezpečenie 
  
Termín  15.2. 2020   MSR stredná trať 
  16.2.2020    SRJ stredná trať  
 
 
Klasifikácia Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu, s určeným poradím KS 

stredná trať a slovenský rebríček stredná trať 
  
Centrum               Parkovanie - Skanzen Pribylina Račková dolina GPS   49.105567°  19.806222° 

 Zhromaždisko- Vyhlásenie výsledkov- Pohostinstvo Líbika pri menšom počte 
prihlásených  pretekárov GPS 49.098082° 19.796910° 

  Zhromaždisko -Vyhlásenie výsledkov- Motel hôrky - Vavrišovo pri veľkom  
počte prihlásených  pretekárov GPS 49.062082° 19.750971° 

              
 
Kategórie  
  MW-14,-17,-20,21-,35-,45-,55-, K3, Open 

 
Open je ľahšia a kratšia  trať pre začiatočníkov.  
K3 je dlhšia trať ako Open a orientačne zložitejšia.  
 
Usporiadateľ  má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, 
že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. Čiarou  sú vyznačené majstrovské 
kategórie na sobotu.  

 
 
Predpokladaný čas víťazov 
 
  V zmysle Pravidiel SZOŠ a Súťažného poriadku pre LOB 
 

 
 
 
Prihlášky  
 
Do 11.2.2020 prostredníctvom IS SZOŠ. Zahraničný pretekári môžu aj emailom na 

tatry.orienteering@gmail.com pripadne cez orienteeringonline.net.  
 

  



 
  
Štartovné 
 MW 14, Open:  5€  
 MW: 17, K3: 8€ 
 ostatní:  10€ 
 
Prihlášky a platby po termíne prihlášok za 50 % percentnú prirážku k pôvodnému 

štartovnému.  Prihlášky po termíne prihlášok  podľa počtu voľných máp.  
 
Prihlášky v deň pretekov- ráno posielajte sms správou /meno, číslo čipu, kategória, klub /na 

telefónne číslo: 00421 905 683  618 
 
Obyvatelia obce Pribylina majú 50% zľavu na štartovnom.  
 
  
Úhrada platieb: Platby realizujte priamo na účet kôli obmedzeným možnostiam prezentácie na 
mieste. Platby akceptujeme /musia byť pripísané na účet/ za pôvodné štartovné do 12. 2.  2020. 
Štartovné sa nevracia v prípade zrušenia pretekov v dôsledku napríklad snehových podmienok, 
ale platba môže byť použitá na nasledujúce preteky nášho klubu napríklad Tatry orienteering 
2020.   
 
Úhradu realizujte platbou na účet:  
IBAN : SK7083300000002601671626  
BIC/SWIFT :  FIOZSKBAXXX  

 
Ubytovanie 
 
Ubytovacie možnosti sú na stránke pretekov: 
 
Ubytovanie Pribylina 
 
http://www.pribylina.sk/sk/ubytovanie-v-sukromi 
 
Ubytovanie  - zhromaždisko - tel. 0911 514 392 cena 12€/osobu 
 
Chata Komenského  
 
http://www.rackova.sk 
 
Motel Hôrky 
 
https://motelhorky.sk/ 
 
Podbanské - hotely a chaty, Prípadne Vavrišovo 
 
 
 
 
 
Občerstvenie-   Po dobehu v Pohostinstve čaj a jedlo pre dopredu objednaných ľudí.  
 
 Možnosť objednať teplé jedlo  dopredu  klobása+horčica, baranie rohy, chlieb za 2,5€. 

Objednávka a platba s prihláškou. Iné jedlo sa nedá objednať na mieste len 
nápoje.    

 



Štart 000 sobota         13:00  
nedeľa                11:00 

  
 
Mapy  Tlač na vodeodolný papier Pretex  

1:10 000 E 5m ISOM 2017-2 mapoval Valter Sohler 
 
 

 
 
Opis terénu  rovinatý terén, stopy budú urobené prevažne ratrákom.  
 
 .  
 
Raziaci systém Sportident 

Zapožičanie SI-čipu: 3,- EUR/ deň 
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 40,- EUR. 

 
 
Funkcionári Riaditeľ pretekov Valter Sohler, R1 

Hlavný rozhodca Valér Franko,  R1  
 Stavba tratí Valter Sohler a Valér Franko bez určenia etapy 
 Tajomníčka Andrea Sohlerová R1 
 
 
Hodnotenie         Po pretekoch na zhromaždisku po každej etape prípadne po druhej etape za oba dni.  
 
 
Ceny Medaila pre prvých troch v každej majstrovskej kategórií pri MSR  a diplomy, pri 

veľkej účasti pretekárov venujeme aj hodnotnejšie ceny ako tričká Tatry 
orienteering  a knihy.    

 
 
Informácie http://www.tatry-orienteering.sk/ski.php  e-mail: tatry.orienteering@gmail.com 
 Tel.:  00421 911 462 532 

00421 905 683 618 (slovenský a anglický jazyk) po 14.00 
 

 
Tipy na výlet Račková dolina po kolibu, Podbanské, Štrbské pleso,  tréning za Liptovskou 

Kokavou 
   
  
 
Tréning Odporúčame navštíviť verejné bežkárske trate v susednej dedine Liptovskej Kokave 

za družstvom. Bezplatný vstup. Možnosť na tréning je aj blízke Štrbské pleso. Za 
návštevu na lyžiach stoja aj Tatranské doliny napríklad Račkova dolina po Kolibu.  

 
Bazén/Welness   
 Odporúčame navštíviť po behu bazén alebo aj welness v blízkom hotely Permon 
 
 

 
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. Pretekári súhlasia so spracovaním 
osobných údajov za účelom pretekov a fotografovaním pre účely propagácie  
športu a jeho archívu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody, ktoré zapríčinia 
pretekári.  Parkovanie len na miestach na to určených. 



 Dodržujte návštevný pozadok Tanapu a pokyny organizátora.  
 
Rozpis bol schválený sekciou LOB dňa 8. 1. 2020 
 

 
 
 
 Valter Sohler Valér Franko 
 
 riaditeľ pretekov hlavný rozhodca 
 
 

  


