
Majstrovstvá Slovenska v OC 2021 

Propozície 

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike 

Preteky v orientačnej cyklistike pre širokú verejnosť 
 

Usporiadateľ 
 

Slovenský zväz orientačných športov 

Technické 
zabezpečenie 

 
ŠK VAZKA Bratislava 

Webstránka 
 

http://mtbo.vba.sk/2021/  

Klasifikácia pretekov 
 

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike na strednej 
trati (Middle)  

Dátum 
 

2.10.2021 (sobota) - stredná trať (Middle)  

Centrum pretekov 
 

Limbach - Športová ulica, Futbalový štadión (mapa) 

Prezentácia 
 

2.10.2021 (sobota) 
 10:30 – 12:30 hod. v centre pretekov  

Kategórie 
 

M11, M14, M17, M20, M21E, M21B, M40, M50, M60 
W11, W14, W17, W20, W21E, W21B, W40, W50 
Open Short, Open Long 
Hrubým písmom sú zvýraznené majstrovské kategórie, t.j. kategórie, 
v ktorých bude udelený titul “Majster / Majsterka SR v OC 2021”. 
V prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia 
niektorých kategórií. 

Predpokladané časy 
víťazov 

 Podľa platných Pravidiel OC. 

Spôsob razenia 
 

Elektronický systém SportIdent 
(zapožičanie čipu: 2€ / deň, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 
30€) 

Prihlášky 
 

do 26.9.2021 do 23:59 hod. na stránke orienteering.sk  
Prihlášky po termíne na email prihlasky@vba.sk len v rámci 
kapacitných možností usporiadateľa (platia až po spätnom 
potvrdení) a za príplatok 50%. 

Štartovné 
 

kategórie stredná trať 
(Middle) 

WM10, WM14 3 € 

WM17, WM20 6 € 

WM21, WM40 8 € 

WM50, M60 6 € 

https://www.google.com/url?q=http://www.vba.sk/&sa=D&source=editors&ust=1626431455991000&usg=AOvVaw22jPqHW9ns7HpdMR6qQH6C
http://mtbo.vba.sk/2021/
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/maps/crBAYRqZXWL2&sa=D&source=editors&ust=1626431455995000&usg=AOvVaw3LZoKdXsmhYFY-oDNjGEk2
mailto:prihlasky@vba.sk


Open Short, Open 
Long 

6 € 

 

Možnosti platby 
 

1. Prevodom v EUR 
    IBAN:  SK61 8330 0000 0028 0137 8686 
    BIC/SWIFT:  FIOZSKBA  (Fio Banka - SK) 
2. V hotovosti na prezentácii 
    platí len pre zahraničných pretekárov a možné len v EUR 

Opis terénu 
 

Malokarpatský kopcovitý a vinohrady s hustou sieťou ciest a 
chodníkov rôznej zjazdnosti 

Mapa 
 

Grinavské jazerá 1:10000, formát A4, (stará mapa) 

Štart 00 
 

2. 10. 2021 (sobota) 
 13:00 hod. - intervalovým spôsobom 

Vyhlásenie výsledkov 
 

V akej forme (a či vôbec) bude vyhlásenie výsledkov, upresníme v 
pokynoch. Prví traja v každej kategórii získajú medaile a vecné 
ceny. 

Protesty 
 

Podávajú sa hlavnému rozhodcovi za vklad 10€ 

Občerstvenie 
 

Nápoj v cieli. Taktiež môžete navštíviť stánok Caffe Mobil s 
výbornou kávičkou. 

Vzdialenosti 
 

Centrum – prezentácia    0km 
Centrum – parkovanie     0km 
Centrum – štart                do 3km 
Centrum – cieľ                 1-2km 

Mapníky  Možnosť zapožičania na prezentácii za poplatok 2€. 
Z dôvodu opatrení kvôli COVID-19, bude počet voľných mapníkov 
tento rok výraznejšie obmedzený, pretože časť pre nás každoročne 
zabezpečuje výrobca z ČR. Takisto si mapník budú musieť 
namontovať pretekári sami. 

Zakázaný priestor  Je vyznačený v mape 

• červeným šrafovaním, ak ide o zakázanú oblasť 
• červenou cik-cak čiarou (“zazmijované”), ak ide o 

zakázanú cestu 
• zákaz pohybu mimo ciest 
• zákaz pohybu v riadkoch medzi vinicami (pohyb 

možný len po cestách, ktoré sú vyznačené v mape) 
• zákaz oberania hrozna 

Ubytovanie 
 

V okolitých obciach vo vlastnej réžii 

COVID-19  Preteky sa budú organizovať v súlade s protiepidemiologickými 
opatreniami platnými v okrese Bratislava v plánovanom čase 
pretekov. Bližšie informácie budú zverejnené v pokynoch. 

https://www.google.com/url?q=http://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/858.jpg&sa=D&source=editors&ust=1626431456011000&usg=AOvVaw0Bt6qEUIniuzwgxniiKoSC


Poznámky 
 

• Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako 
víťazstvo v pretekoch. Preteky prebiehajú v čase 
oberačky, preto je možné, že v priestore vinohradov 
bude zvýšený pohyb ľudí a strojov 

• Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho 
postihnú technické alebo iné problémy. V krajnom prípade 
nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0907 646 551. Všetci 
štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu na 
hlave - bez výnimky! 

• Pokiaľ sa nezmenia pravidlá o organizovaní hromadných 
športových  podujatí, každý pretekár musí mať v centre 
a pri štarte ochranné rúško na tvári a zachovávať 2m 
rozostupy 

Kontakt 
 

skvazka@vba.sk 

Funkcionári pretekov 
 

Riaditeľ pretekov:         Katarína Papugová 
Hlavný rozhodca:         Barbora Šmelíková 
Stavitelia tratí:              Matej Müller  
Mapa a grafika:            Miroslav Lago 
Správca webstránky:   Juraj Opršal 
Tajomník:                     Eva Králová 

 
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, 
štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. 
Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a 
tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného 
behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť 
fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov. 

 
 

 

Partneri pretekov 

 

  

 

https://bratislavskykraj.sk/  Obec Limbach Mesto Pezinok 

mailto:skvazka@vba.sk
https://bratislavskykraj.sk/


 

 

 

https://www.lesy.sk/  http://ba-lesy.sk/  http://www.1svatojurska.sk/  

 

 

 

https://www.orienteering.sk/  https://aonenutrition.com/  https://www.metrostav.sk/  

 

 

 

http://cyklostar.sk/  https://caffemobil.weebly.com/ 
 

https://www.sportservis.sk/  

 
 

 

 

https://www.vinojano.sk/ 
 

http://www.autrata.sk/   

 
 

 

https://pdvinohrady.sk/ 
 

http://www.winex.sk/  https://www.vvdpkarpaty.sk/  

 

 

 

http://www.vinohrady-vladar.sk/ 
 

https://www.sashe.sk/BANDUR 
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