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POKYNY 

 
Verejné preteky v Orientačnom behu 

Kremnica  14. - 16. 8. 2020 

 
 
 
Usporiadateľ Slovenský zväz orientačných športov 
 
Technické zabezpečenie  
  Viatoris Zvolen 
  Realizačný  tím Juniorskej reprezentácie SR v Orientačnom behu 
 
Termín a klasifikácia pretekov 
 14. 8. 2020 – Verejné preteky v OB na strednej trati  -  otvorené denné preteky v orientačnom behu 
 jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 15. 8. 2020 – Verejné preteky v OB v šprinte  - otvorené denné preteky v orientačnom behu 
 jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 16. 8. 2020 – Verejné preteky v OB na skrátenej trati  - otvorené denné preteky v orientačnom behu 

 jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť  
 
Centrum pretekov 
 Kremnica - všetky preteky sú dostupné aj pešo z centra mesta Kremnica. Vzdialenosti a presné 

miesta štartov jednotlivých pretekov nájdete na mapkách v závere týchto pokynov   
  
Terén  Lesné disciplíny - kopcovitý zmiešaný les rôznej hustoty, priemerná sieť ciest, stopy po bývalej  
  banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy, prepadnuté štôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie  
  rigoly. Miestami skaly a skalné zrázy.  
   
  Šprint - mestský terén – historické centrum mesta, záhrady a parky, ulice s rodinnými domami,  
  kopcovitý terén. 
 
Razenie SportIdent, pre všetky preteky bude použitý bezkontaktný systém razenia AIR+ 
 
Protesty Písomne s vkladom 10,- € hlavnému rozhodcovi. 
 
WC organizátorom nebude zabezpečené 
 
Stravovanie  organizátorom nebude zabezpečené 
 
Časový limit Stredná trať 60 min.   / Šprint 40 min.       /    Skrátená trať 80 min.  
 
 
 



Stredná trať 
14.8.2020 Štart -   od 11:00 do 11:30, na štartovaciu krabičku, voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra,  
    pozor  zmena oproti propozíciám. Vzhľadom na menší počet účastníkov sme čas štartu 

 skrátili na 30 minút. 
   
  mapa -  Prepadlisko 1:7500, e5m, stav 2017  
     
  - parametre tratí: 
    T1 ( mapa označená ako M )  - 4,3km / 320m / 16ks 
    T2 ( mapa označená ako W)  - 3,8km / 280m / 14ks  
    T3 ( mapa označená ako K)  - 2,9km / 200m / 11ks  
     
  - dobeh do cieľa nie je značený povinný úsek 
  - popisy budú k dispozícii na štarte, ale aj vytlačené na mapách 
 
 
     
Šprint Štart -  od 11:00 do 11:30, na štartovaciu krabičku, voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra 
15.8.2020  pozor  zmena oproti propozíciám. Vzhľadom na menší počet účastníkov sme čas štartu 
  skrátili na 30 minút. 
   
  mapa - Cremnychbana 1:4000, e5m, stav 2017 
   
  - parametre tratí: 
    T1 ( mapa označená ako M )  - 3,1km / 115m / 19ks 
    T2 ( mapa označená ako W)  - 2,4km / 115m / 16ks 
    T3 ( mapa označená ako K)  - 2,0km / 95m / 13ks  
     
  - dĺžky tratí šprintu sú udávané ideálnym postupom, nie vzdušne 
  - dobeh do cieľa nie je značený povinný úsek 
  - popisy budú k dispozícii na štarte, ale aj vytlačené na mapách  
 
 
   
Skrátená trať Štart - od 11:00 do 11:30, na štartovaciu krabičku,  voľné štartové poradie podľa pokynov štartéra  
16.8.2020  pozor  zmena oproti propozíciám. Vzhľadom na menší počet účastníkov sme čas štartu 

 skrátili na 30 minút. 
   
  mapa -  Prepadlisko 1:7500, e5m, stav 2017 
     
  - parametre tratí: 
    T1 ( mapa označená ako M ) - 6,3km / 390m / 27ks 3 okruhy! 
    T2 ( mapa označená ako W) - 4,1km / 285m / 20ks 2 okruhy! 
    T3 ( mapa označená ako K)  - 2,6km / 115m / 11ks 
     
  - trate kategórie M majú na A4 vytlačené 3 mapy (okruhy), ktoré musia absolvovať v  
  stanovenom poradí. Na prednej strane sú vytlačené okruhy 1 a 2, a na zadnej strane okruh 3. 
  Čísla kontrol na každom ďalšom okruhu pokračujú vzostupne. Čiže ak prvý okruh skončí  
  napr. poradovým číslom kontroly 8, na mape ďalšieho okruhu bude nasledujúca kontrola za 
  mapovým štartom označená číslom 9.  
     
  - Trate kategórie W majú na A4 vytlačené 2 mapy (okruhy), ktoré musia absolvovať v  
  stanovenom poradí. Oba okruhy sú vytlačené na prednej strane. Čísla kontrol na ďalšom  
  okruhu pokračujú  vzostupne. Čiže ak prvý okruh skončí napr. poradovým číslom  
  kontroly 8, na mape ďalšieho okruhu bude nasledujúca kontrola za mapovým štartom  
  označená číslom 9.  
     
  - popisy budú iba na mapách 
  - umiestnenie zakreslenia cieľa v mape nezodpovedá skutočnosti,       
  kvôli lepšej čitateľnosti tratí je na mapách posunutý.  
  - povinné značené úseky: 

 z poslednej kontroly na mapový štart ďalšieho okruhu (prebeh 
cieľovou arénou) 

 z poslednej kontroly do cieľa 



 
 
 
 
 
Vzdialenosti a iné informácie:    
 

                    
 
 
                                                
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miesta jednotlivých štartov a prístup k nim. Nevstupujte do zakázaných priestorov a dodržte vyznačenú 
trasu zakreslenú v mapách. V teréne nebude značené. Odporúčame si tieto prístupové mapky vytlačiť. 
  

         
    
 
Informácie Peter Krnáč, 0911830896, info@viatoris.sk 
 
Funkcionári riaditeľ pretekov Štefan Šurgan, R1 
  hlavný rozhodca  Ing. Peter Krnáč, R3 
  stavba tratí  Štefan Šurgan, R1 
   
Predpis Preteká sa podľa platných Pravidiel OB SZOŠ  
 
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. 
 Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných 

údajov(meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na 
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. V priebehu pretekov budú 
zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii OB, ako spomienka na 
preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej 
fotografie, oznámte to priamo fotografovi. 

   
   
  Štefan Šurgan       Ing. Peter Krnáč 
     riaditeľ pretekov         hlavný rozhodca 


