
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

         PROPOZÍCIE  
/verzia 12.12.2019/ sledujte zmeny ! 

 
4.  ročník medzinárodných 4 etapových pretekov na dlhej trati , strednej  trati   

v orientačnom behu 
 
 

TATRY ORIENTEERING   

 
 
Usporiadateľ Slovenský zväz orientačných športov 
 
Technické Klub orientačných športov Ružomberok 
zabezpečenie 
  
Termín  25.6. 2020 štvrtok- E1     -  stredná  trať - Podbanské -Kokavský most 
  26.6. 2020 piatok- E2      - dlhá trať /skrátená/- Valaská Dubová  
  27.6 2020 sobota-  E3     -  stredná  trať - Ružomberok /Jazierce/ 
  28.6 2020 nedeľa- E4      -  stredná  trať - Podbanské  alternatívna lokality  

                                         - dlhá trať /skrátená/-  Tatranská Lomnica 
    
 
 
Klasifikácia otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

podľa typu trate. 
  
Centrum  Prezentácia - Kemp Račková dolina GPS  49.130736° 19.792465° 
  Centrum /zhromaždisko/ každej etapy je na inom mieste podľa miesta kde sa 

bude behať.  
   
 
Kategórie  
  M-12A; M-14A; M-16A; M-18A; M-20A; M21-E; M21-B, M21-D, M35-A; 

M40-A; M45-A; M50-A; M55-A; M60-A, M65-A, M70-A  
  W-12A; W-14A; W-16A; W-18A; W-20A; W21-E; W21-B, W35-A; W40-A; 

W45-A; W50-A; W55-A; W60-A, W65-A 
Verejné kategórie: 

  N – náborová, - pre začiatočníkov - ľubovoľný vek a pohlavie cca 2 km.  
  Open S- otvorená kategória krátka, orientačne náročná, nesúťažná /bez cien/ 
  Open L- otvorená kategória dlhá, orientačne náročná,  nesúťažná /bez cien/ 
  K3 - K20+  kondičná cca 3 km - náročnejšia trať pre pretekárov ľubovoľného veku 

a pohlavia, súťažná.  
  M,W10R –  jednoduchá trať pre rodičov s deťmi 
  M,W10 - jednoduchá trať pre deti do 10 rokov bez doprovodu 

 
Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, že 
sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. 

 
 



Prihlášky 
  

Prihlasuje sa cez orienteeringonline.net 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4672 

Vo výnimočných prípadoch e-mailom na: tatry.orienteering@gmail.com.  
  
Štartovné  
  
Pri účasti na všetkých 5 etapách - podľa kategórie a termínu prihlášok pre danú kategóriu. V cene je 
doprava na etapu číslo 1 a tombola. V prípade povolenia etapy v Tatranskej Lomnici sa štartové 
navýši o lanovku.  

 
Kategória do 30.04.2020 do 31.5.2020 do 14.06.2020 

M/W-10,  
M/W-10R  
N 

20 EUR 25  EUR 30  EUR 

OPEN-S 40 EUR 50 EUR 60 EUR 
OPEN-L 40 EUR 50 EUR 60 EUR 
M/W-12 
M/W-14   

30 EUR 40 EUR 45 EUR 

M/W-12 
M/W-14   

30  EUR 40 EUR 45 EUR 

M/W-16   45  EUR 55 EUR 65 EUR 
K3 44  EUR 54 EUR 64 EUR 
K 20+ 4 EUR 4 EUR 4 EUR 
M/W 60- 
M/W 65- 
M 70- 

45 EUR 50 EUR 60  EUR 

Ostatné kategórie  48 EUR 58  EUR 68 EUR 
 

K20+ je rovnocenná kategória s K-3.  Je tu skupinová zľava - štartovné za 1€ etapa + pri prihláške a 
účastne platbe za všetkých 20 a viac pretekárov za klub.  Na 20 pretekárov za klub je možno prihlásiť 
1 pretekára do tejto  kategórie, za 40 pretekárov je možnosť prihlásiť 2 pretekárov. Zľava je teda 40€ 
za každých 20 prihlásených pretekárov pri neskoršom termíne je zľava ešte vyššia. Musí byť urobená 
platba a prihláška naraz za 20 a viac pretekárov z klubu,  ináč je doplatok výšky  ako pri K-3   

 
Pri neúčasti na všetkých etapách sa platí za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu 

zaslania prihlášky v cene je aj lanovka ak to bude posledná etapa.  
 
Usporiadateľ si vyhradzujem právo uprednostniť pretekárov čo sa zúčastnia všetkých etáp.  
 

 

 
 

Kategória do 30.04.2020 do 31.5.2020 do 14.06.2020 
M/W-10 
M/W-10R 
N 

8,-EUR 10,- EUR 12,-EUR 

M/W-12 
M/W-14  
 

10,-EUR 12, -EUR 14,-EUR 

M/W-16 
M/W 60- 
M/W 65- 
M 70- 
K3 
OPEN-S  
OPEN-L 

14,-EUR 15, -EUR 16,-EUR 

Ostatné kategórie 16,-EUR 17, -EUR 18,-EUR 



 
Po termíne 14.06.2020 za 100 % príplatok a len v obmedzenom množstve pretekárov. 
Pri akýchkoľvek zmenách a odhláškach sa štartovné nevracia. Pri nemožnosti zúčastniť sa pretekov 
napríklad z dôvodu choroby odporúčame preregistrovať pretekára. Pri účasti pretekára len na jednej 
etape z j201ého klubu alebo neregistrovaného je administratívny poplatok k štartovnému + 10 €  
 
Zdarma štartovné pre jednotlivca 

Ponúkame možnosť zúčastniť sa celých pretekov zdarma či už súťažne alebo nesúťažne a zdarma mať 
aj ubytovanie a stravu pre pár dobrovoľníkov- pomocníkov  napríklad /fotograf, zdravotník, pomocník 
pri štarte,../  Záujem nahláste  na  email: tatry.orienteering@gmail.com  , ak bude voľné miesto 
zoberieme. Záujem je potrebné nahlásiť do 31.5.2020 
 
Tréning  
24.6.-25.6.2020 Neorganizovaný individuálny tréning v čase konania pretekov na tréningovej mape  s 

traťou . 
 
   
tréningová mapa  0,-EUR 

 
 

Tri čko Tatry orienteering - klasické basic  
 Možnosť objednať si tričko - materiál bavlna s motívom pretekov za cenu 12 €  /veľkosti: S, M, L, 

XL. XXL/. Objednávka je možná cez orienteeringonline.net  do 31.5.2020 
uzávierka objednávok a platieb za tričká). 

 
 
 

Tri čko Tatry orienteering -športové  premium  + možnosť pridať meno + klub na 
tri čko 



 
 
Možnosť objednať si tričko zo športového materiálu s motívom pretekov a s možnosťou  potlače mena 
a klubu za cenu 40 €  /veľkosti: XS, S, M, L, XL dieťa: 134,140,146,152,158/. Objednávka je možná 
cez orienteeringonline.net.  Objednávka sa považuje za záväznú až po uhradení platby. V prípade, že 
objednávka nebude uhradená do uzávierky, objednávka sa bude považovať za neplatnú. 
Uzávierka objednávky a platby je do 31.5. 2020  
 
 
 
  
   
  
 

   
Úhrada platieb: 
Úhradu realizujte platbou na účet:  
IBAN : SK7083300000002601671626  
BIC/SWIFT :  FIOZSKBAXXX  
 
Pre platby z Českej republiky v českých korunách je možné použiť číslo účtu v českých 
korunách CZK:  2601671626/2010. Platba sa tvári ako česká platba bez poplatku do 
zahraničia.  Pozor na zaslanie správnej sumy v českých korunách, aby bol správny 
prepočet sumy na Euro.   
 
do termínu podľa tabuliek štartovného. 
Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je realizovaná na 
uvedený účet v termíne zaslania prihlášky.  
Do správy pre prijímateľa  je potrebné zadať referenčné číslo platby z 
orienteeringonline.net pre správne spárovanie platby. Pokiaľ neplatíte naraz za celý 
klub, uveďte aj mená prihlasovaných účastníkov. 
 
Prihlášky a zmeny po 14.6.2020 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej listine za 
100%-ný príplatok voči pôvodnému  štartovnému.  Štartovné sa nevracia pri neúčasti pretekárov. Po 
platbe na účet sa štartovné v prípade odhlášky nevracia. V prípade zrušenia etapy /alebo pretekov/ z 
dôvodu výnimočných okolností /napríklad živelná pohroma, veľmi zlé počasie  a pod./ sa štartovné 
nevracia.   

 
Ubytovanie 
Ubytovacie možnosti sú na stránke pretekov: 



Lacné ubytovanie Celkovo  
do 50 ľudí 

Celkovo 
nad 50 ľudí 

Ubytovanie telocvičňa - bez spŕch 20€ na 4 dni 4€ na 4 dni 
 
V prípade ubytovania do 50 ľudí je suma 20€ pre každého na 4 dni. V prípade ubytovania nad 50 ľudí 
je suma pre všetkých 51 a viac ľudí  4€ na 4 dni pre každého.   
 
http://www.tatry-orienteering.sk/ubytovanie.html 
 
Na Podbanskom odporúčame ubytovanie v lacnejšom hotely Pieris.  
www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/cenniky/ 
(www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/akciove-pobyty/ 
www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/akciove-pobyty-pre-firmy/business-pieris/  
Pri rezervácii je potrebné uviesť poznámku: TATRY ORIENTEERING. 
    
A. Autokemping Račková dolina- stany/kapacita cca 60 stanov/, treba rezervovať vopred.  
Cena je  2,40€ na osobu , 2,40€ stan a 2,40€ auto.  
 http://www.pribylina.sk/sk/autocamp-rackova-dolina  
 http://www.pribylina.sk/sk/clanok/153-cenniky 
 
 Chata Jakubiná v autokempingu 8€/noc/ posteľ.  
 
 B. Telocvičňa - vo vlastných spacích vakoch na zemi za poplatok AKCIA !  4 € osoba/na 4 dni. Pri 
prihláške nad 50 ľudí na toto ubytovanie,   ináč cena 16€ osoba/na 4 dni pre menšom počte ľudí čo 
sa prihlásia na toto ubytovanie zo všetkých pretekárov.  V telocvični sa prihlasuje len na všetky 4 dni.  
Prihlásenie na toto ubytovanie cez www.orienteeringonline.net. V prípade malého počtu prihlášok do 
telocvične organizátor môže poskytnúť alternatívne ubytovanie inde.  
 
 C. Hotel Orešnica  poplatok cca 20 € osobu/noc. 
 http://hoteloresnica.sk/  
 
 D. Alexandra Wellnesshotel  poplatok cca 37 € osobu/noc. 
http://alexandrawellnesshotel.sk/cenniky/ 
 
E. Hotel Permon rôzne ceny v závislosti od typu ubytovania.   
http://www.hotelpermon.sk/ 
 
F. Bungalovy Podbanské  
www.bungalovypodbanske.sk 
 
E. Penzión FAMILY RESORT 
www.familyresort.sk/ 
 
F. Penzion Tempo Tatry ***  
www.penzion.tempotatry.sk 
 
Ubytovanie v súkromí: 
http://www.pribylina.sk/sk/ubytovanie-v-sukromi 
 
Ďalšie možnosti ubytovania budú pridávané na stránke pretekov: 
http://www.tatry-orienteering.sk/ubytovanie.html  
 
 
 
Stravovanie Pri každej etape bude možnosť stravovania.  
Možnosť stravovania v autokempingu a v stánkoch v priestore cieľa, reštaurácie v okolí.  
 



 
 

Doprava  Organizátor dopravu zabezpečuje pre vodičov áut na etapu číslo 1. pretože tam 
nie je možnosť parkovania pre osobné autá.  

   
    

 
Štart 000 ETAPA 1           13:00  

ETAPA 2, 3,4               10:00 
  
 
Mapy   

Etapa číslo 1  1:7500  E 5m, ISOM 2017-2 
  Etapa číslo 2  1:7500 alebo 1:10000      E 5m, ISOM 2017-2 
  Etapa číslo 3  1:5000     E 5 m, ISOM 2017-2 
  Etapa číslo 4  1:7500      E 5 m, ISOM 2017-2 
  Etapa číslo 4  1:10000     E 5 m, ISOM 2017-2 /alternatíva Tatranská Lomnica/ 
  
 
 
  Tréningová mapa: 
  Mapa číslo 1: 1:7500    E 5m, ISOM 2017 
  
Ukážky máp:  
  
Etapa číslo 1: 

  
Etapa číslo 2: 

  
Etapa číslo 3: 

  
 
 
 
 



 
 
Etapa číslo 4: 

 
 
alternatívna v prípade povolenia etapy v Tatranskej Lomnici 

  
 
Tréning 

   
 
 
Ukážka fotografií z terénu: 
http://www.tatry-orienteering.sk/fotografie-tatry-orienteering.html 
 
Viac fotografií je na Facebooku: 
https://www.facebook.com/tatryorienteering 

 
 
Opis terénu  E1- rovinatý terén pozdĺž najväčšej divokej slovenskej rieky. Prevažne rýchly les.  
  E2- horský terén, miesta s veľkým výskytom skál a skalných zrázov, skalné zrázy 

dosahujú výšku aj niekoľko desiatok metrov. Prevažne biely les.  
E3- Skalnatý teréne na mape veľkej mierky detailne zmapovaný,  skalné zrázy, 
tunely, jaskyne.  
E2 a E3 sú dve najkrajšie skalnaté terény 
E4- podobne ako E1 

  alternatíva lokality-Tatranská Lomnica- vysokohorský terén do výška 1900 metrov 
nad morom. Beh vo výške od 1900 mnm do 850 mnm. pozdĺž zjazdovky pod 
druhým najvyšším štítom Tatier Lomnických štítom.  

 
 .  
 
Raziaci systém Sportident 

Zapožičanie SI-čipu: 10,- EUR/ 4 etapy/osoba. 
Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 40,- EUR. 



 
 
Funkcionári Riaditeľ pretekov Valter Sohler, R1 

Hlavný rozhodca Andrea Sohlerová,  R1 /predbežne/ 
 Stavba tratí Valter Sohler a Andrea Sohlerová  bez určení etáp.  
 Tajomníčka Andrea Sohlerová R1 
 
 
Hodnotenie         Súčtom časov za všetky etapy. O absolútnom víťazovi z pretekárov, ktorí absolvujú 

všetky etapy, rozhoduje kratší čas. 
 
 
Ceny Vecné ceny od sponzorov podujatia a od organizátora. Medaila pre prvých troch v 

každej kategórií a iné.   
 
 
Informácie www.tatry-orienteering.sk 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 Na stránke pretekov je spracovaný dokument s tipmi na výlet.  
   
 http://www.tatry-orienteering.sk/tipy-na-vylet-tatry-orienteering.pdf 
   
Predpis Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích 

predpisov k súťažiam pre rok 2020. 
 

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. Zmena programu vyhradená. 
Dodržujte návštevný pozadok Tanapu a pokyny organizátora.  

 
Akcia! Pri ú časti nad 500 pretekárov získa klub s najvyšším počtom pretekárov 1000€ 

od sponzora!  
 

 
 
 
 Valter Sohler Andrea Sohlerová 
 riaditeľ pretekov hlavný rozhodca 
 
 
 
Pozývame pretekárov  aj na preteky TATRI SKI ORIENTEERING /MSR middle+SRJ/ /aj MSR+LONG +SRJ  
 

 


