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Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte. 
19.06.2021 

Banská Bystrica 
 

POKYNY 
 

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
Funkcionári: Riaditeľ: Igor Patráš R2 
 Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2 
 Tajomník: Miroslav Hríbik R3 
 
Stavitelia tratí: Rastislav Szabó R2 
  
Hlavný rozhodca: Martin Vaclavík R2 
  
 

Covid usmernenie:  Pretekári budú musieť disponovať negatívnym PCR, AG alebo LAMB 
testom nie starším ako 24 hodín. 
Pretekár, ktorý sa preukáže potvrdením o druhom očkovaní, resp., že je 
v ochrannej lehote 180 dní od prekonania COVIDu nemusí disponovať 
negatívnym testom. 
 Pretekár doloží na prezentácií čestné prehlásenie o absolvovaní 
uvedeného testu alebo výnimke. 

  FORMULÁR JE SÚČASŤOU POKYNOV. 
Formulár za všetkých prihlásených odovzdá na prezentácii zástupca 
klubu. Pretekár bez čestného vyhlásenia nebude pripustený na štart. 

 Žiadame o dodržiavanie aktuálnych opatrení RUVZ. 

 AKTUALIZÁCIA 18.6. 
Centrum pretekov: Park pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica LINK 
 Parkovanie 1: LINK v sobotu do 12:00 spoplatnené 
 Parkovanie 2: LINK v sobotu do 12:00 spoplatnené 
 https://eei.sk/prevadzka-banska-bystrica/ 
  
Program a klasifikácia: Majstrovstvá Slovenska v šprinte  
 Otvorené preteky v orientačnom behu jednotlivcov s určeným poradím 

kontrolných stanovíšť. 
 PRETEKY SÚ SÚČASTNE KVALIFIKÁCIOU MSR KNOCK-OUT ŠPRINTU 
 NA ZÁKLADE SCHVÁLENIA SEKCIOU OB. 

 
Terén: Centrum mesta a mestský park pevný povrch tvorí 80% tratí, 20% trávnatý 

povrch.  
 

Predpoveď počasia: LINK 
 
 
 

http://www.hadveo.sk/
https://www.google.sk/maps/place/Park+pod+M%C3%BAzeom+SNP/@48.735113,19.1510708,300m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47153dff29402a11:0x5a889e8887cd4665!8m2!3d48.7353074!4d19.1520418?hl=sk
https://www.google.sk/maps/place/%5BP%5D+Pod+Urp%C3%ADnom/@48.7317748,19.1484003,300m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47153dfc0624e01f:0x6c9a6c1eb482458d!8m2!3d48.7323918!4d19.1489332?hl=sk
https://www.google.sk/maps/place/%5BP%5D+%C5%A0tef%C3%A1nikovo+n%C3%A1bre%C5%BEie+487%2F7/@48.7336552,19.1498438,300m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47153dfeb9c9b559:0x2d3d4501c70f5409!8m2!3d48.7338143!4d19.150687?hl=sk
https://eei.sk/prevadzka-banska-bystrica/
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_mgram&nwp_mesto=31370
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Mapa: Šprint 
 Barbakan 
 1:4000/5m, ISSOM 2007 
 Stav: leto 2020 
 Podklady: ortofoto 
 Mapy budú vytlačené na vode odolnom papieri 
  
Mapár: Michal Krajčík 
 
Vzdialenosti:  

  PARKOVISKO CIEĽ ŠTART  ŠPRINT 

ZHROMAŽDISKO 100-300m 0m 600m/10m 

 
 Cesta na štart bude značená modrými fáborkami. 
 
Kategórie: Majstrovstvá Slovenska v šprinte 
 Majstrovské kategórie: 
 M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 

60- M 65-, M 70-  
 W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, 

W 60-, W65-, W 70-  
 Verejné kategórie: 
 OPEN 

 MSR Šprint bude súčasne kvalifikácia pre MSR Knock-out šprint.  
 
Zlúčenie kategórií:  Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených pretekárov došlo k zlúčeniu 

kategórií: W65 + W70 -> W65, M65 + M70 -> M65 
  
Zhromaždisko a rozcvičovanie: 

  
 Na umiestnenie klubových stanov, rozcvičovanie a pobyt počas pretekov 

je určený výhradne priestor vo vnútri kolieskovej dráhy. Priestor mimo 
je zakázaný priestor a pohyb v ňom bude viesť k diskvalifikácií. Pri 
prechádzaní do cieľovej arény prosíme dbať na bezpečnosť a dať 
prednosť ľudom na kolieskových korčuliach. 
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Štart: 10:00 
 AKTUALIZÁCIA 18.6. PRETEKÁRI KATEGÓRIE OPEN BUDÚ MAŤ 

PRIDELENÝ ŠTART PO POSLEDNOM ŠTARTE MSR ŠPRINT 
 
Štartové čísla: Formát A5, vodovzdorne upravené 

Pre MSR šprint aj MSR knock out šprint to isté číslo. 
 Strata resp. nenosenie štartového čísla môže viesť k diskvalifikácií. 
 Štartové čísla budú odovzdané na prezentácií. 
 
Karanténa: Nebude organizovaná. Pohyb mimo parkoviska, cieľovej arény a cesty na 

štart MSR šprint je až do dobehnutia posledného pretekára MSR šprintu 
zakázaný.  

  Po dobehnutí pretekárov MSR šprint bude zakázaný priestor opäť 
povolený.  
Pre pretekárov MSR Knock-out začína zakázaný priestor opäť o 15:00 
kedy sa musia zdržiavať v priestore zhromaždiska. Dbajte na fair play. 

 
Warm up mapka: V priestore pred štartom bude k dispozícií. Po použití prosíme vrátiť 

naspäť. Mierka 1:4000, E=5m 
 
Popisy: Na štarte v -2min. 
 
Znázornenie štartu:  

  
 
Dĺžky tratí:   

Trať Dĺžka - Vzdušne Dĺžka - Postupy Prevýšenie 

M 14/16 1200 1700 30 

W 14/16 1140 1500 30 

M 18/20/21/35 2040 3430 55 

W 18/20/21/35 1790 2650 40 

M 40/45 1680 2450 40 

W 40/45 1600 2330 40 

M 50/55 1590 2300 40 

W 50/55 1290 1820 30 

M 60/65/70 1250 1640 30 

W 60/65/70 1170 1590 30 

OPEN 1090 1520 25 

    
 Na tratiach sa nachádza viacero krížení. Venujte zvýšenú pozornosť 

poradiu kontrol. 
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Doprava a bezpečnosť:   Počas všetkých pretekov nebude doprava regulovaná. Žiadame 
pretekárov, aby na beh využívali primárne chodníky a počas prebehu cez 
komunikáciu dbali na bezpečnosť svoju aj svojho okolia. Cesty 
s najväčšou dopravou sú v mape značené. Použite pre beh chodník a na 
prebeh cez cestu miesto, kde v mape nie je zákazová značka. 

 

   
 
 Letné terasy sú v mape značené, ale ich veľkosť a rozmiestnenie sa môže 

meniť. 
 

  
 
Umelé prekážky a podchody: 
 Na trati budú organizátorom umiestnené viaceré umelé prekážky 

a zakázané priestory. Umelá prekážka bude v praxi červeno-biela páska 
na zemi alebo vo vzuchu. Ich dodržiavanie bude kontrolované 
rozhodcami. Porušenie bude viesť k diskvalifikácií.  

 Podchody značené na začiatku ako zatvorené môžu majitelia otvoriť. Sú 
však ďalej neprechodné. Podchody značené ako prechodné a v postupe 
organizátor zabezpečil. 

              
  
Predpokladané časy: Podľa súťažného poriadku SZOŠ 
 
Raziaci systém:  Sportident 
 SIAC bude aktívny 
 
Zbieranie máp: Mapy sa budú odovzdávať po dobehu. Mapy budú k dispozícií 10 min. po 

štarte posledného pretekára MSR Knock out šprintu.  
 
Občerstvenie: Po dobehu dostane každý pretekár 0,5l balenej neperlivej vody.  
 
Zdravotné zabezpečenie: Bude zabezpečené v cieli. 
 
Umývanie a WC:  Mobilné WC bude v blízkosti zhromaždiska. Umývanie zabezpečené 

nebude. 
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Výsledky: Na zhromaždisku, nebudú v tlačenej forme. Budú priebežne zverejňované 
na webe. 

  
 MSR Šprint 
   https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19397 

   
  
Vyhlásenie výsledkov: MSR Šprint, sobota 13:00 
  Prví traja pretekári obdržia medailu, diplom a cenu. 
 
Protesty a Jury:  V prípade potreby bude Jury zostavená podľa pravidiel SZOŠ. Protesty 

písomne s vkladom 10 € hlavnému rozhodcovi. 
 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB SZOŠ, Súťažného poriadku a Vykonávacích 

predpisov. 
 
Zakázaný priestor: Zverejnením týchto pokynov je vyznačený priestor zakázaný pre 

akékoľvek aktivity spojené s orientačným behom. 

 Sobota 

  

Staršie mapy: Staršie mapy priestoru pretekov sú k dispozícií k nahliadnutiu na 
nasledujúcom linku:  

 MSR šprint a Knock-out 
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1221.jpg 
 

Webové stránky: http://www.hadveo.sk 

 

http://www.hadveo.sk/
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19397
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1221.jpg
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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. 

 

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením 
svojich 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. 

 
Preteky sa  uskutočnia za dodržania aktuálnych opatrení súvisiacich s 
COVID-19. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Uvedené informácie slúžia ako podklad pre evidenciu osôb absolvujúcich Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 
v šprinte, Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v Knock-out šprinte a Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 
štafiet v šprinte konané v Banskej Bystrici v dňoch 19. júna 2021 a 20. júna 2021 v prípade kontroly dodržiava 
protiepidemiologických opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 
 

....................................................................................................................................................... 
Titul, meno, priezvisko 

 
.................................................................. .................................................................. 
Registračné číslo Telefónne číslo 

 
....................................................................................................................................................... 
E-mail 

 
Vyhlasujem, že spĺňam jednu z nižšie uvedených podmienok (označte krížikom):  
 

absolvoval/a som najneskôr pred 72 hodinami RT-PCR alebo LAMP test s negatívnym výsledkom, 
 
absolvoval/a som najneskôr pred 24 hodinami antigénový test na ochorenie COVID-19 s negatívnym 
výsledkom, 
 
absolvoval/a som najmenej pred 21 dňami, ale nie viac než 90 dňami očkovanie len prvou dávkou 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
 
absolvoval/a som najmenej pred 21 dňami, ale nie viac než 12 mesiacmi očkovanie prvou aj druhou 
dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
 
absolvoval/a som najmenej pred 21 dňami, ale nie viac než 12 mesiacmi očkovanie očkovacou látkou proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky, 
 
absolvoval/a som najmenej pred 21 dňami a nie viac než 12 mesiacmi očkovanie prvou dávkou očkovacej 
látky proti ochoreniu COVID-19 v rámci intervalu do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
 
prekonal/a som ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
 
ide o dieťa do 10 rokov veku. 
 

a súčasne nemám klinické príznaky ochorenia COVID-19. 
 
Toto vyhlásenie viem v prípade potreby preukázať príslušným potvrdením. 
 
 
Dátum: ................................................ 

........................................................................... 
 podpis 
 (podpis zákonného zástupcu  
 v prípade maloletej osoby) 
 
Organizátor bude poskytnuté osobné údaje uchovávať na účely epidemiologického vyšetrovania po dobu dvoch týždňov od 
ukončenia podujatia podľa § 2 písm. c) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 216 zo dňa 14. júna 
2021. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené. 
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