
KOŠ Ružomberok a VALAND s.r.o.  
 

Propozície  
 

Tréningové preteky namiesto MSR dlhá trať 2020 
 
  
  
Termín :  16.10. 2020  nočné preteky  
      17.10. 2020  denné preteky stredná trať 
            18.10. 2020  denné preteky stredná trať 
 
 
Prezentácia: nebude, všetko sa bude riešiť elektronicky cez andrea.sohlerova@gmail.com 
alebo telefonicky Tel. 00421 905 683 618.  
  
Preteky budú rozdelené na dva menšie pod dvoch organizátorov s limitom 48 
pretekárov na preteky. Teda celkový limit pretekárov na dva preteky cez jeden deň  
máme 96.  Rozdelenie pretekov na dva menšie je schválené ÚVZ !  
 
Pozor zmena neobmedzený počet celkovo pretekárov ! Obmedzenie je iba limit 50 ľudí v 
jednom čase na jednom mieste !  
 
Štart:  16.10. od 19:00   
 17.10. od 13:00  
 18.10. od 11:00 
 
Klasifikácia pretekov :  
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť.   
  
Centrum pretekov : 
16.10.  2020  nočné preteky - Hrabovo parkovisko GPS 49.069496° 19.272918° 
17.10.2020   denné preteky - Hrabovo parkovisko GPS 49.069496° 19.272918° 
18. 10. 2020 denné preteky - Hrabovo parkovisko GPS 49.069496° 19.272918°  
 
Kategórie a trate : 
 
nočné preteky:  Trať A dlhšia ťažšia cca 3-4 km 
    Trať B kratšia  cca 2-3 km 
    Trať C najľahšia do cca 2 km 
 
 
ostatné preteky: Trať A dlhšia ťažšia cca 4-5 km 
     Trať B stredne dlhá  cca 3-4 km 
     Trať C najľahšia a najkratšia cca 2-3 km 
 
V prípade malom počte prihlásených pretekárov na trať sa trate zlúčia. 



 
 
 
Prihlášky :  
 
do 10.10.2020  cez prihlasovací systém zväzu: 
https://is.orienteering.sk/competitions/1635, alebo výnimočne emailom na 
andrea.sohlerova@gmail.com. Poprosíme aj skôr sa prihlásiť aby sme vedeli odhadom 
počty a trate prispôsobiť počtu pretekárov.  
 
(emailová prihláška je platná pri spätnom potvrdení). 
 
Štartovné :  
 
Platbu za štartovné a požičanie čipu zaslať prevodom na účet s prihláškou aby bola prihláška 
platná.   Uviesť meno + priezvisko /pri individuálnej platbe /alebo názov klubu pri spoločnej 
platbe za klub. Štartovné sa nevracia pri neúčasti.  
 
IBAN SK7083300000002601671626 
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX  
 
8€  na etapu pri účasti všetkých 3 etáp 
12€  na etapu pri neúčasti všetkých 3 etáp  
 
Platba len cez prevod nie na mieste !   
 
 
Mapa 
 
Digitálna tlač na obyčajný papier bez vodovzdorej úpravy. Pretekári nech si zabezpečia 
obal na mapu!   
 
Popisy kontrol budú na mape alebo budú aj k dispozícií online na webe k vytlačeniu pre 
pretekárov. Nebudú extra na mieste pretekárov aby sa ľudia nezhromažďovali.  
 
Ukážka starých máp:  / priestor kde sa bude behať pozostáva z dvoch starých máp/ 
Hrabovo 
Malina /nočné preteky bude aj z  tohto priestoru mapy/. Nočné preteky budú aj ľahšie  lúčnaté 
priestory. Budú pekné výhľady na nočné mesto. Bude orientačne ľahší terén ako denný 
pretek. Nová mapa tejto oblasti.  
 
 
Hrabovo 1:10 000 e 5m z roku 2020  /laserskenové podklady/ 
 
 



   
 
 
 
 Raziaci systém : 
Sportident siac-off 
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.  
Zapožičanie preukazu SI 2 €/ osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € / osoba.  
  
  
Občerstvenie - stravovanie: 
 
neposkytuje organizátor 
 
Funkcionári pretekov : 
Riaditeľ pretekov :         Valter Sohler R1 
Hlavný rozhodca:           Andrea Sohlerová R1  
Stavba tratí:                    Valter Sohler R1 
 
 
Ceny : 
 
Ocenení budú víťazi jednotlivých tratí z každej etapy. Pôvodné ceny pre preteky od 
Aquakubin a od Intersport.  
Víťazi z každej trate a každého preteku  získajú najmä poukážky do Aquaparku. Prevzatie 
cien víťazov bude na druhý deň u organizátora na ďalšej etape v cieli.  Nebude hromadné 
vyhlásenie výsledkov ani priebežné výsledky.  Výsledky budú online na webe.  
 
 
Informácie : 
Tel. 0911 462 532 
            

 
 
Predpis : 
Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných 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 preteky pretekári súhlasia so spracovaním osobných údajov a 
fotografovaním pri pretekoch na účely archívu a propagácie športu a kôli reklamným 
partnerom.  V prípade zrušenie pretekov kôli Covid-19 organizátor bude ak o to 
pretekár požiada vracať max. polovicu štartovného. Zvyšná suma bude použitá na 
náklady pri príprave pretekov.  Ako refundáciu ak by sa zrušili preteky úplne  kôli 
Covid -19 dáme zdarma účasť - štartovné na oblastný pretek na budúci rok pre týchto 
pretekárov.      
 
 
 
    Valter Sohler                               Andrea Sohlerová   
   riaditeľ pretekov                                                                               hlavný rozhodca  
 
 
  

 

 


