
           Pokyny 

  
  
  Kondičné testy výberov SR a CTM v Orientačnom behu 
 
 
 
 
Dátum:  24. 7. - 26. 7. 2020 
 
Miesto:  Banská Bystrica 
 
Ubytovanie: Penzion Olympia, https://www.penzionolympia.sk/  
 
Cena  
ubytovania:  27,- € s plnou penziou za osobu a noc. Platby na mieste v hotovosti.     
 
Doprava: vlastnou, alebo verejnou dopravou. Na mieste doprava nebude potrebná.  
  Vzdialenosti z penziónu na jednotlivé testy: 
   Dráha   - 1,3 km ( ZŠ s MŠ na Radvanskej ulici )  
   Test výbehy - 2,0 km ( Urpín ) 
   Test kros - 2,2 km ( Urpín )    
 
Zraz:  v piatok 24. 7. 2020 medzi 16:00 až 17:00 v mieste ubytovania   
 
Náklady: Náklady si účastnícky hradia z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov klubov, 
  alebo CTM 
 
Vyúčtovanie:  Každý účastník si uhradí ubytovanie a stravu sám za seba, respektíve sa prosím  
  dohodnite po skupinách v kluboch, či CTM nech na ubytovaní neplatíte po  
  jednom, ale za  skupiny. Nemusia nám tak vystavovať zbytočne nadmerný počet 
  účtov, čo je pre nich komplikovanejšie, a v konečnom dôsledku aj pre Vás, nakoľko 
  to zaberá kopec času ktorý môžete využiť radšej na regeneráciu.  
  Vedúci klubov, či CTM, určite si prosím svojho zástupcu z účastníkov sústredenia, 
  ktorý bude mať platby na starosti. Neriešte to prosím cezo mňa. 
 
Časomiera:  Sport Ident, prosím všetkých čo majú tú možnosť nech si zaobstarajú SI air čipy  
  ( SIAC ). Kto nemá, nejaké bude mať k dispozícii na požičanie Peter Krnáč, ktorý 
  zabezpečuje časomieru. Ideálne keď ho so žiadosťou o zabezpečenie SIAC čipu  
  budete  kontaktovať dopredu. Nie až priamo na mieste. Pre test na dráhe a test kros 
  budú rozmiestnené na trati kontroly nastavené na takú vzdialenosť, aby Vám  
  zaznamenali prechod za behu bez potreby načahovania sa za kontrolou. Všetko bude 
  vysvetlené pred štartom jednotlivých testov.  
 
 
 
 

https://www.penzionolympia.sk/


 
 
 
Program: Piatok 24. 7. 2020   
   
  16:00 - 17:00 Zraz na ubytovaní 
  18:00  Spoločný odchod na Test - Dráha 
  18:30  Štart prvého rozbehu W-16, W-18, W19-, M-16 
  19:00  Štart druhého rozbehu M-18, M19- 
  20:00  Večera 
  20:45  Porada 
  22:00  Večierka 
  
   
  Sobota 25. 7. 2020  
 
  07:30  Raňajky 
  10:15  Spoločný odchod na Test - Výbehy 
  11:00  Štart 00 
  13:00  Obed 
  14:00  Porada 
  18:00  Večera 
  22:00  Večierka  
 
  Nedeľa 26. 7. 2020   
 
  07:00  Raňajky 
  09:15  Spoločný odchod na Test - Kros 
  10:00  Štart 00 
  11:30  Obed ( pre tých ktorý odchádzajú na sústredenie s CTM - Stred bude 
    obed vybavený na skorší čas ) 
  12:30  odchod domov 
 
 
 
 
Test - dráha: atletická dráha, 250m okruh, hromadný štart vo viacerých rozbehoch podľa kategórií 
  a výkonnosti. Meranie - Sport Ident   
 
   W-16   1500 m 
   M-16  3000 m 
   W-18  3000 m 
   M-18  3000 m 
   W19-  3000 m 
   M19-  3000 m 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Test - výbehy: Urpín, výbehy na hvezdáreň. Povrch - lesná cesta. Štart intervalový po dvojiciach, 
  interval 30 sekúnd. Pretekári štartujú do ďalšieho výbehu vždy 12 minút od štartu 
  predchádzajúceho výbehu. Príklad - štartujúci bežiaci 4 výbehy s úvodným štartom  
  v čase 00, vybiehajú do ďalších opakovaní v časoch 12, 24, a 36. Meranie - Sport Ident 
  
 
   W-16   2 x 500 m 
   M-16  3 x 750 m 
   W-18  3 x 500 m 
   M-18  4 x 750 m 
   W19-  3 x 500 m    
   M19-  4 x 750 m 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Test - kros: Urpín, krosový beh. Povrh - lesné cesty a chodníky. Štart    
  intervalový po 30 sekundách. Meranie - Sport Ident 
 
   W-16   4,3 km  
   M-16  5,2 km 
   W-18  5,2 km 
   M-18  8,6 km 
   W19-  5,2 km    
   M19-  8,6 km 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
Informácie: Štefan Šurgan, 0915 424 269, surgy@seznam.cz  
 
 
Poznámka:  Účastníci sa zúčastňujú kondičných testov na vlastné riziko a na vlastnú  
  zodpovednosť. Každý účastník akcie berie na vedomie spracovanie jeho osobných 
  údajov za účelom administrácie, organizácie, propagácie a zverejnenia výsledkov 
  testov. Počas sústredenia budú vytvárané fotografie a videá, ktoré môžu byť  
  zverejňované. Každý účastník svojím prihlásením, a zúčastnením sa sústredenia 
  súhlasí s ich zverejňovaním.  


