
 

 
 

Majstrovstvá Slovenska  v orientačnom šprinte   
Majstrovstvá Slovenska  v orientačnom behu šprintových štafiet 

Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV 8 Cup v orientačnom behu 
Pohár rektora TU Košice 

Košice, 5.-6.9.2020 

Propozície 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu ATU Košice 

Termín a klasifikácia 
pretekov: 

5.9.2020 (sobota)  
-dopoludnia (M SR) -  otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov  
v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť  
-popoludní (SRJ-INOV 8 cup)  -  otvorené denné preteky v orientačnom behu 
jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť      
6.9.2020 (nedeľa)  
- otvorené denné preteky v orientačnom behu trojčlenných štafiet v šprinte s 
určeným poradím kontrolných stanovíšť  

Centrum pretekov, 
zhromaždisko: 

Ihrisko nad Základnou školou Fábryho 44, Košice 
GPS:  48.744281, 21.282509 

Kategórie: M SR šprint (5.9.2020 dopoludnia)  
M-14E, M-16E, M-18E, M-20E, M21-E, M35-E, M40-E, M45-E, M50-E, M55-E, 
M60-E, M65-E, M70-E 
W-14E, W-16E, W-18E, W-20E, W21-E, W35-E, W40-E, W45-E, W50-E, W55-E, 
W60-E, W65-E, W70-E 
Verejné preteky  
M-10C,  M-12C 
W-10C,  W-12C 
M,W-10R (s doprovodom) 
N - náborová trať 
K3 - kondičná trať 
SRJ INOV 8 cup – stredná trať  (5.9.2020 popoludní)  
M-12B, M-14B, M-16B, M-18B, M-20B, M21-E, M21-B, M35-B, M40-B, M45-B, 
M50-B,  M55-B, M60-B, M65-B, M70-B    
W-12B, W-14B, W-16B, W-18B, W-20B, W21-E, W21-B, W35-B, W40-B, W45-B, 
W50-B, W55-B, W60-B, W65-B, W70-B 
Verejné preteky  
M-10C,  W-10C 
M, W-10R (s doprovodom) 
N - náborová trať 
K3 - kondičná trať 
MSR šprint mix štafety (6.9.2020) 
MWM -14E, MWM -18E, MWM 19-E, MWM 105E, MWM 135E, MWM 165E 
Vo všetkých kategóriách je formát zloženia štafety MWM. V štafete musí byť 
min. 1 žena, poradie pretekárov na úsekoch nie je stanovené. 
Druhý úsek bude vo všetkých kategóriách kratší.  



Verejné preteky 
MW-10 (2-členné štafety) 
Open  (2-členné štafety  bez rozdielu veku, pohlavia a klubovej príslušnosti) 

Predpokladaný čas víťazov: 
Prihlášky: 
 
 
 
 
 
 
 
Odhlášky: 
Poplatky: 

Podľa platných pravidiel SZOŠ 
do 25.8.2020 cez prihlasovací systém IS na stránke SZOŠ na adrese:  
https://is.orienteering.sk  
Vo výnimočnom prípade e-mailom na akademik.ob@tuke.sk 
Na každé preteky je potrebné prihlásiť sa samostatne. 
Prihlášku  e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom  potvrdení. 
Prihlášky po termíne budú prijímané v rámci možností organizátora a len za 
zvýšené štartovné. Prihlášky a zmeny po 2.9.2020 v majstrovských kategóriách 
nebudú možné. 
pri odhláškach od 26.8.2020 sa vracia 50% štartovného 
Poplatky  je potrebné uhradiť k príslušnému termínu prihlášok na účet:  
názov účtu: Klub orientačného behu ATU Košice 
banka: Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979 
SWIFT: GIBASKBX 
Do poznámky uveďte: štartovné MSR, SRJ + názov klubu  
Vo výnimočných prípadoch je možné poplatky uhradiť pri prezentácii. 

Štartovné: MSR šprint                                                       do 25.8.2020              po 25.8.2020  
M,W 14 - M,W20, M,W65, 70, K3                     8.-EUR                        11.-EUR  
M,W21-M,W60                                                   10.-EUR                       15.-EUR               
M,W  -10, -10R, -12                                         5.-EUR                          6.-EUR 
N                                         4.-EUR                          4.-EUR 
SRJ  INOV 8 cup, stredná trať                                                  
M,W 12 - M,W14                                                  7.-EUR                         9.-EUR  
M,W 16 - M,W20, M,W65, 70, K3                     8.-EUR                        11.-EUR 
M,W21-M,W60                                       9.-EUR                       14.-EUR 
M,W  -10, -10R                                        5.-EUR                          7.-EUR  
N                                                                      4.-EUR                          4.-EUR 
MSR šprint mix štafety 
MWM-14,MWM-18, MWM 165             21.-EUR                        30.-EUR  
MWM19-, MWM 105, MWM 135            27.-EUR                        40.-EUR 
MW-10                10.-EUR                        15.-EUR 
Open                                                                      12.-EUR                        16.-EUR 

Raziaci systém: Bude použitý raziaci systém Sportident-SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu 
do prihlášky. SI jednotky budú nastavené na režim bezkontaktného razenia. 
Požičanie čipu možné za 1.-EUR/deň. V prípade nevrátenia čipu bude 
organizátor vymáhať úhradu 30.-EUR. 

Ubytovanie:  A-internát TU Košice (hosťovské izby )                               20.- EUR os/noc  
B-telocvičňa                                                                               4.- EUR os/noc  

Uvedené typy ubytovania je možné  objednať  si spolu s prihláškou cez 
prihlasovací systém SZOŠ. 
Ďalšie možnosti ubytovania https://www.visitkosice.eu/sk/ubytovanie 

Stravovanie:  Bufet na zhromaždisku, reštaurácie v Košiciach. 

Doprava: Organizátor nezabezpečuje 

Prezentácia: V mieste zhromaždiska  
Sobota, 5.9.2020         8:30-10:30 hod 
Nedeľa, 6.9.2020         8:30-9:30 hod 
Venujte zvýšenú pozornosť informáciám k parkovaniu zverejnených 
v pokynoch v týždni pred podujatím. 
 

https://is.orienteering.sk/
mailto:akademik.ob@tuke.sk
https://www.visitkosice.eu/sk/ubytovanie


Štart 00:  MSR šprint, sobota                                       11:00 hod 
SRJ INOV 8 cup, sobota                                16:30 hod 
MSR šprint štafety, nedeľa                          10:00 hod 

Mapy: 
 
 
 
 
 
 
 
Terén:  

M SR šprint, šprintové štafety 
ISSprOM 2019, stav august 2020 
1:4 000, e=2m 
SRJ, INOV 8 cup 
ISOM 2017, stav  2018  
1:10 000, e = 5m  
Všetky mapy budú vodovzdorne upravené.  
 
M SR šprint 
Sídlisková zástavba v miernom svahu s parkovými plochami. Cesty a chodníky 
nachádzajúce sa v priestore sú prevažne asfaltové, niektoré chodníky sú hlinené. 
S týmto terénom bolo pôvodne uvažované pre WMOC 2020. 
SRJ INOV 8 cup 
Kontinentálny terén s výskytom terénnych detailov – rýh a iných umelo 
vytvorených tvarov, hlavne jám a kôpok. Les je prevažne listnatý. Priebežnosť 
a viditeľnosť je rôznorodá. Vysoká hustota chodníkov a ciest. 

Vyhlásenie výsledkov: MSR šprint                        sobota, 13:30 hod 
MSR šprint štafety, SRJ                 nedeľa, 12:30 hod 

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov                                                           Jozef Pollák                  R1 
Hlavný rozhodca                                                            Zdenko Roháč              R1 
Stavba tratí                  MSR šprint, šprint štafety      Jozef Pollák                  R1 
                                       SRJ                                             Michal Krajčík              R1 

Informácie:                                   www.orienteering.sk  
                                                        alebo akademik.ob@tuke.sk  
                                                        tel.: +421 915 872938  

Poznámky:  Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a 
na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze 
spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 
Vydaním týchto propozícií je zakázaný akýkoľvek pohyb v priestore sídliska 
Dargovských hrdinov a v lesnom priestore medzi sídliskom Dargovských hrdinov 
a Zeleným dvorom.  
Výnimkou je prejazd po hlavnej komunikácii prechádzajúcej cez sídlisko.  

Ochrana osobných údajov:  
 
 
 
 
 
 
Schvaľovacia doložka: 

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  
Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ).     
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente 
Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke (SZOŠ). 
 
Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 9. augusta 2020. 

  

           Zdenko Roháč                          
        hlavný rozhodca      

Jozef Pollák  
 riaditeľ pretekov 
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