
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Szervező Slovenský zväz orientačných športov 
 
Rendezők ŠK Sandberg Bratislava 
  Önkormányzati hivatal Kamenec pod Vtáčnikom 
 
Időpont és versenyforma 

2021.IX.25 Szlovákia Országos Bajnoksága, középtávú egyéni OB -World Ranking Event -nyílt, 
középtávú, világranglist. 

2021.IX.26 Szlovákia Országos Bajnoksága, váltó OB -nyílt, nappali, egyfordulós, 
váltóbajnokság-3-tagú váltók 

 
Versenyközpont (VK) 

Nyilvános táborozóhely a Gepnyári völgyben, Kamenec pod Vtáčnikom (Kemenec) 
N48° 38.994' E 18°34.719' 
Buszmegálló: Kamenec p. Vtáčnikom,, Stávky lakóteleptol, 3km 

 
Jelentkezés Szeptember 25-én, szombaton: 10:30 - 12:00 között a versenyközpontban. 

A külföldi résztvevők számára fizetés készpénzben a VK-ban. 
A Covid nyilatkozatokat a jelentkezésen kell benyújtani. 
A váltók név szerinti nevezését  2021. szeptember 25.-ig /szombaton/ 16:00-ig kell leadni a célban. 

 
Étkezés Mindkét napon büfé üzemel a versenyközpontban - szarvas gulyás azoknak akik elozoleg rendeltek. 

Alternatív megoldásként étkezhetnek a környéken, mint Chata pod Končitou-ban, vagy a környező 
falukban. Az  tornateremben megszálló  versenzok számára  vasárnap reggeli nem lesz alacsony 
érdeklodés miatt. 

 
Tereptiltás A kiírás kiadásától tiltott terepnek számít Kamenec pod Vtáčnikok –DK feloli erdő része. 

A szabálysértés kizáráshoz vezet! 
 
Terep Dombos és változatos terep, általában jó láthatósággal. Sokféle nagyságú és kiterjedésű 

sziklaképződmény található a térségben, így a futhatóság is nagyon változó. Különféle földcsuszamlás 
okozta terepformák még változatosabbá teszik a terepet. Mindenképpen ajánljuk a„tejpelést“ 
/bokarogzítést/.  
Fotók a terepről : https://www.zonerama.com/jondyho/Album/6400848 

 
Térkép A térképek digitális nyomtatással, vízálló Pretex papírra készülnek, A4 formátumban. 

A fadontések, tuskok nincsenek feltérképezve. A feltérképezés során általánosítást alkalmaztak, 
különösen a kőzetképződmények és kőzetek feltérképezésénél. A térképeken speciális jelzőket 
használnak: 

   nem-természetes/mesterséges tárgy – pavilon,szín 
   nem-természetes/mesterséges tárgy - egyéb 
   Vizes tárgy - vízmű  
 

http://sandberg.orienteering.sk/
https://www.zonerama.com/jondyho/Album/6400848


Információ a VK-ban 
A VK-ban nem lesz pótszimból és pontmegnevezés leírás, ezek a rajtfolyosóban és 
a térképeken is megtalálhatók lesznek. 
Az eredmények a VK-ban és online is lesznek, használja a weboldalt: 
https://liveresultat.orientering.se/ 

 
 
Távolságok 

 VK - Rajt VK – Cél Parkoló - VK 

középtávú OB 
Rajt 1: 1700 m/150 m 
Rajt 2: 1400 m/125 m  

0 m  50 - 300 m 

váltó OB 0 m 0 m 50 - 300 m 

 
Pontérintés  SPORTident. Mindkét napon az SI dobozok érintésmentes AIR+ módra lesznek programozva, 

beleértve a célegységeket is.  
 
A feltételezett gyoztes versenyidők 

Az érvényes szabályok szerint. 
 
Gyermekverseny 

A gyülekezőhelyen mindkét nap képes gyermek-pálya lesz kitözve. 
 
Ruházat és lábbeli 

Az erdei  versenyeknek  megfelelően. A terep gyakran kihívást jelentő, sziklás talajon található. A 
tejpolás /bokamegerosítés/  használata erősen ajánlott. 

 
Mosakodás, mosdók és hulladékok  

Mosakodni a  kozeli patakban (szappan használata tilos) és apadokon kihelyezett lavórokban 
lehetséges. 
A gyülekezőhelyen lesz egy hordozható WC. 
A hulladékokat kérjuk  rakják a kihelyezett zsákokba, a műanyagokat a sárgába, az egyéb hulladékot 
a feketébe. 

 
Tornaterem Školská 192/8 gimnázium, Kamenec pod Vtáčnikom. A tornateremben lakók számára szombaton 

18:00 órától  zuhanyzó áll rendelkezésre a futballstadionban, a tornateremtől kb. 100 m-re északra. 
 
Eredményhirdetések 

Szombaton, kb. 16:00 a kozéptávú OB valamint a Besztercebányán megrendezett OB váltó 
eredményhirdetésére kerül sor.  
Az MWR, M-10, W-10 kategóriákban az összes gyermeket, a többi kategóriában az első hármat 
jelentik be. Az M/W35- és a  magasabb kategóriákban csak érmek és oklevelek kerülnek kiosztásra. 
A W21- és M21- MSR kategóriák győztesei  Szarvasagancs és Tehénszarv vándorserleget kapnak. 
Vasárnap 13:30 körül hirdetik ki az MSR váltók eredményeit. 

 
Egészségbiztonság 
  Monika Urbanová kluborvosnő, a VK-ban rendel 
 
Információ Web: http://sandberg.orienteering.sk/paroh 
  Mail: sandberg.orienteering@gmail.com,  
  Tel. Rado Jonáš +421 902 488 202 
 
Megkozelítés és parkolás  

A versenykozpont Zemianske Kiztolian-tól vezeto szalagozott kozúton lesz megkozelíthetó, a mellékelt 
térkép alapján. A parkolást a szervezők szervezik, kérjük, kövesse az ő utasításaikat. Ne parkoljon a 
versenykozpont kornyékén a térképen jelzett területeken kívül! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/
http://sandberg.orienteering.sk/paroh#_blank
mailto:sandberg.orienteering@gmail.com


Óvás és zsűri Írásban, 10 € letétbe helyezéssel a VK-ban a vezetőbírónál. A világranglista-versenyekre benyújtott óvások 
esetében nem szügséges pénzbeli előleg. Ha szügséges, a szabályok szerint zsűrit állítanak fel. 

 
Hivatalos személyek 

igazgató  25.9.  Barbora Vorlíčková 
26.9.  Rado Jonáš, R1, IOF 

  IOF tanácsadó  25.9.  Rado Jonáš, R1, IOF 
  főbíró    Štefan Šurgan, R1 
  pályaépítés   Martin Jonáš, R2 
  időmérő   Martina Brňáková, Marek Urban 
  startvezető   Emil Kukurugya 

Rastislav Dokupil 
  a célkozpont  vezetője  Veronika Prutkayová  
  a helyszíni jelentkezés vezető Marta Jonášová 
   
Szabályzat A versenyekre az OB VB- os szabályai, a Versenyszabályzat és a 2021-es évre vonatkozó végrehajtási 

szabályok vonatkoznak. A világranglista versenyekre az IOF szabályai vonatkoznak. 
 
Adatvédelmi irányelvek 

A versenyen való részvétellel minden versenyző beleegyezik személyes adatainak a VB által 
alkalmazott formátumban történő közzétételébe. A verseny során a nyilvánosság tájékoztatása és a 
támogatások elszámolása érdekében fényképeket készítenek. Ha nem járul hozzá a fényképezéshez, 
kérjük, értesítse a fotóst. 

 
Jogi nyilatkozat 
  Minden versenyző önként és saját felelősségére vesz részt a versenyen, és nem tart igényt kártérítésre a 

verseny során vagy annak eredményeként okozott sérülés vagy baleset esetén. A versenyközpontban 
történő értékesítés és reklámozás csak a versenyigazgató engedélyével engedélyezett. 

 
Covid 19 Az eseményt OTP üzemmódban szervezik (beoltott személyek - teszteltek - COVID-19 betegség 

leküzdése). A kitöltött nyilatkozatot a bemutatáskor kell kitölteni, és ez a versenyen való részvétel 
feltétele.  

 
A beoltott résztvevők és a 2022.6.30-ig 12. életévüket betöltő gyermekek 2022.6.30-ig minden 
további SZOS versenyre érvényes nyilatkozatot vagy klasszikus egyszeri rendezvényt 
választhatnak, lásd Mellékletek. 
  
A gyülekezési területre való belépéskor fertőtlenítőszert kell használni, és a bemutatáskor drapériát 
vagy légzésvédőt kell viselni. Ne gyülekezz a rajt előtti területen, tervezd meg, hogy felesleges tartalék 
nélkül érkezel a rajthoz a rajtnál. A versenyközpontban, a rajtnál és az eredményhirdetéskor tartson 2 
m távolságot a bemutatáskor, - ne fogjon kezet. A Versenyközpontban minden résztvevőnek drapériát 
vagy légzésvédő ruhát kell használnia (ez nem vonatkozik a rajt elhagyására, a célba érkezés után, az 
étkezés és a mosogatás során). 
 
 Barbora Vorlíčková, Rado Jonáš    Štefan Šurgan 

          igazgató                         főbíró 
 
  
 
    
 



25.9.2021 - SZOMBAT 
 

Szlovák kozéptávu OB, WRE- világranglista 
57-edik évi Szarvasagancs 

26-ik évi Tehénszarv 
 
Kategóriák M-14, -16, - 18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- 
  W-14, -16, - 18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- 
  Nílt versenyek:  
   M-10, W-10, M-12, W-12,  

MWR  gyerekverseny szülői kisérettel, a kiséro számára is van térkép biztosítva 
   K3  tájékozódásilag igényesebb pálya cca 4 km 
   N   toborzó, egyszerübb-kezdők részére 
  A kis érdeklodés miatt osszevont pályák: a M-20 M21-be és a W70 W65--be. 
  
00 rajtidő 13:00,    

MWR, M10, W10 és N szabad rajt az utolsó versenyző elrajtolásáig. Gyerekkisérő, ha maga is versenyző , 
előzőleg a saját versenyét kell teljesíteni. Az otthagyott cuccokat a rajtról beszállítjuk a célba. 

  Figyelj! Szombaton két Rajt uzemel! A Rajt 1 útban a Rajt 2 felé lesz! 
 
  Rajt 1   M - 18, -20, 21-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60- 
    W - 18, -20, 21-, 35-, 40- 
 
  Rajt 2  M -10, -12, -14, -16, 65-, 70- 
    W  -10, -12, -14, -16, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- 
    MWR, N, K3 
 
Warm Up térkép 
  Jelení Warm Up  1:10 000  e 5 m 

Elérhető a VK-ban. Útban mindkét Rajt felé-terepbemutató jelleggel. 
 
Térképek  Končitá   1:7 500  e 5 m MW40+ részére 
  Končitá  1:10 000  e 5 m a többiek részére 
  Térképhelyesbítók Roman Slobodianiuk, Marian Cotirta, Martin Jonáš, Rado Jonáš 
  Idő állapot  08/2021 
 

A térképeket befutás után az előkészített táskokba le kell adni. Kiadás vasárnap lesz, a 3. váltó tag 
elrajtolása után!!!  

 
Pontmegnevezések a térképen és a rajtfolyosóban lesznek. Nagyságuk max 5 x 13,5 cm. 
 
Célzárlat  16.00 
  



Pályaadatok: 
 
 

Kategória Táv (km) Szint (m) Ellenőrző 
pont db 

Kategória Táv (km) Szint (m) Ellenőrző 
pont db 

M-10 1,6 20 7 W-10 1,6 20 7 

M-12 1,5 30 7 W-12 1,5 30 7 

M-14 1,8 60 10 W-14 1,9 65 11 

M-16 2,7 160 15 W-16 1,9 90 11 

M-18 2,8 175 15 W-18 1,9 90 11 

M-20 3,6 230 19 W-20 2,5 135 14 

M21- 3,6 230 19 W21- 3,1 180 18 

M35- 3,3 230 18 W35- 2,8 155 16 

M40- 3,2 195 17 W40- 2,8 155 16 

M45- 3,1 180 18 W45- 2,5 175 15 

M50- 2,9 165 16 W50- 2,5 175 15 

M55- 2,7 150 15 W55- 2,5 155 15 

M60- 2,7 150 14 W60- 2,1 95 14 

M65- 2,2 90 14 W65- 2,1 95 14 

M70- 2,2 90 14 W70- 1,7 45 11 

MWR 1,1 15 7 W-20 2,5 135 14 

N 1,1 15 7 K3 2,6 115 15 

 
  



26.9. 2021 - VASÁRNAP 
Szlovák váltó OB 

 
Kategóriák M-14 (kéttagú), M-18, M19-, M105-, M135-, M165- 
  W-14 (kéttagú), W-18, W19-, W105-, W135-, W165- 
  Kategóriában MW 105, 135 a 165 min. életkor 35 év.  

Nyílt versenyek:  
M-10 a W-10 (kéttagú)   
OPEN (háromtagú, életkorra és klubra való takintet nélkül)  
 

Minden kategóriában, kivéve MW10, 14, 18 és OPEN a második szakaszok rövidebbek a szabályok 
értelmében. 

  Összevonások az alacsony érdeklodések miatt W135- a W105-ba. 
 
Rajt  9:15   befutó-bemutató 
  9:30  1. hullám – M19, M18, M105, M135, M165 
  9:35  2. hullám – W19, W18, W105, W135, W165 
  9:40  3. hullám – OPEN, M14, W14, M10, W10 
 
Térkép  Hrádok   1:7 500  e 5 m MW135+ kategória és fölött 
  Hrádok  1:10 000 e 5 m  a többi kategória 
  Térképhelyesbítók Roman Slobodianiuk, Marian Cotirta, Martin Jonáš, Rado Jonáš 
  Idő állapot  08/2021 
 
Célzárlat 14:00 
 
Rajtszámok A váltón mellre tűzött rajtszám viselése kotelező. A 1. futó - zold rajtszám, a 2. futó - piros rajtszám, 

a 3. futó - kék rajtszám, a rendező nem biztosít biztosítótűket !!! 
 

Kategória Rajtszámok Kategória Rajtszámok 

M-10 651- tól W-10 701- tól 

M-14 551- tól W-14 601- tól 

M-18 101- tól W-18 151- tól 

M19-    1- tól W19-  51- tól 

M105 201- tól W105 251- tól 

M135 301- tól W135 351- tól 

M165 401- tól W165 451- tól 

OPEN 501- tól   

 
A váltók lefolyása 

A rajt előtt kötelező CLEAR+CHECK!   
A MW-10 -en kívül nyílt /nézo/ ellenőrzőpont lesz. Ez után a célig még 3-8 perc fog következni. 
A gyujtópont  érintése után eldobom a térképet és leveszem az utánam következő futó térképét. A 
helyes térkép felvételéért a rendező nem felel!!! A váltók 3. embere is eldobja befutás előtt a térképét 
majd befut a bal oldalsó célfolyosón keresztul. Vitás esetekben a befutó sorrendjéről a célvonalon 
való áthaladás alapján versenybíró dönt! 

  



Váltó aréna terv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvános szakasz 

Minden váltónak teljesíteni kell /M/W10-en kívül/. Ezután még kategóríánként egy 3-8 perces szakasz 
kovetkezik még a célig.  

 
Pályaadatok 
 

Kategória Táv (km) Szint (m) 
Ellenőrző 
pont db Kategória Táv (km) Szint (m) 

Ellenőrző 
pont db 

M10 1,4 85 7 W10 1,4 85 7 

M14 2,3 150 12 W14 2,3 150 12 

M18 4,3 325 21 W18 3,0 240 16 

M19 4,6-5,9 365-445 22-29 W19 3,6-4,5 285-395 16-20 

M105 3,6-4,5 285-395 16-20 W105 2,8-3,2 180-255 12-17 

M135 3,6-4,5 285-395 16-20 W135 2,4-2,9 155-195 12-15 

M165 2,8-3,2 190-250 14-17 W165 2,4-2,9 155-195 12-15 

Open 2,7 190 14     

 
 
  
 

  



COVID-19 AFFIDAVIT (valid for a single event) 
 
The information given in this affidavit serves as a basis for the registration of persons attending the orienteering event 
INOV-8 held in Kamenec pod Vtáčnikom on 25-26 September 2021 for the purpose of verifying compliance with the 
anti-epidemiological measures set by the Public Health Authority of the Slovak Republic. 
 
 
............................................................................................................................. ................. 
Name, surname 
 
........................................................................                             ......................................... 
Registration number SZOŠ      Phone number 
 
........................................................................ 
E-mail 
 
 
By signing below, I confirm that I satisfy at least one of the following conditions (indicate with a cross): 
 

□  I am a person at least 14 days after administration of the second dose of a COVID-19 vaccine with a two-dose 

schedule, 

□ I am a person at least 21 days after administration of the first dose of a COVID-19 vaccine with a single-dose 

schedule, 
 

□ I am a person at least 14 days after the administration of the first dose of COVID-19 vaccine, if the first dose of 

COVID-19 vaccine was administered within 180 days of overcoming COVID-19, 
 

□ I am a person who is able to demonstrate a negative result of a COVID-19 test not older than 72 hours in the case 

of an RT-PCR or LAMP test, or 48 hours in the case of an antigen test, 
 

□ I am a person who overcame COVID-19 within the last 180 days, 

 

□ I am a person not older than 12 years 

 
 
and I am not experiencing any clinical symptoms of the COVID-19 disease. If required, I can provide a proof of this 
declaration by means of an appropriate certificate. 
 
 
 
...........................................    ................................................................ 
 date      signature (or signature of a legal     
         representative in the case of a minor) 
 
 
 
The personal data provided will be kept for the purposes of epidemiological investigation until 10. 10. 2021. After that 
time, the data will be shredded. 
    
 


