
Pokyny: Majstrovstvá SR v LOB na stredných tratiach a v štafetách  

 
 

Organizátor:   Slovenský zväz orientačných športov 

Technické zabezpečenie: VŠTJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 

Vzdialenosti: parkovisko – centrum pretekov:  0 - 200 m    

  centrum – štart:        sobota 200 m, nedeľa 0 m  

Štart = 00: Sobota: 12,00 hod, nedeľa 10,30. 

Mapa:  Skalka pri Kremnici 2022, 1:10 000, E 5. Stav II/2022, nie je vodovzdorne upravená. Rozmer A4, 

tlačená laserovou tlačiarňou.  

Spôsob razenia:   SI , pretekári razia na cieľovej čiare (štafety za cieľovou čiarou). Po dobehnutí je nutné hneď ísť 

vyčítať čip. Pokiaľ pretekár ďalšieho úseku štafiet vyčíta čip skôr ako pretekár na predchádzajúcom 

úseku, štafeta je diskvalifikovaná.  

Stravovanie: Individuálne, vzhľadom k pandémii usporiadateľ nezabezpečil občerstvenie po dobehu. Odporúčame 

bufet pri hoteli Limba. 

Centrum:    Lyžiarsky areál Skalka. Prezentácia v bunkách pod štadiónom sobotu 10-11 hod., len zmeny. 

V nedeľu len prevzatie štartovných čísel. Priestor na rozlyžovanie len na štadióne. Celý priestor 

štandardných tratí je zakázaný, aj po pretekoch v sobotu. Stred štadióna je vyhradený pre lyžiarsku 

školu. Parkovanie – vyhradené parkovisko na JZ strane Relax centra až do naplnenia (viď mapka) – 

poplatok mestu 4 EUR za deň, nutné zaplatiť cez SMS. Možnosť individuálneho odjazdu počas 

pretekov bude obmedzená. 

Štartovné čísla:  Len na štafety, umiestniť na ľavom stehne. 

Úprava tratí:  90 % sú široké trate, upravené ratrakom. Bodkované trate sú zle zjazdné/nebezpečné. Čiarkované trate 

nie je možné kvalitne pripraviť. V teréne je veľký pohyb lyžiarov (bežcov a pri štarte v sobotu aj 

zjazdárov), ale aj chodcov. Dbajte prosím na opatrnosť. 

Štafety nedeľa:  Prihlášky najneskôr do 14,00. Po štarte a z výdajne máp musia pretekári ísť na bod štartu vyznačený 

v teréne lampiónom. Prejazd priestorom cieľa a odovzdávky je zakázaný. Nedodržanie sa trestá 

diskvalifikáciou. Verejná kontrola pri štadióne, cca 3 minúty pred dobehom. 

Prvá pomoc: V centre pretekov. 

Vyhlásenie: Nebude, vedúci oddielov si preberú medaily. Diplomy pre žiacke a dorastenecké kategórie na 

vyžiadanie. 

Pandemické opatrenia: Preteky sa uskutočnia za dodržania aktuálnych opatrení súvisiacich s COVID-19. 
Všetci pretekári musia odovzdať čestné vyhlásenia. Povinné nosenie rúška v priestore štartu a cieľa, 

možné zložiť až pri vstupe do koridoru. Výsledky budú hlavne on-line. 

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

osobných údajov: údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a vo 

výsledkoch na internetovej stránke organizátora a v informačnom systéme SZOŠ. 

Dĺžky tratí po čiare:   

Sobota Nedeľa 

Kategória Dĺžka Prevýšenie K.S. Kategória Dĺžka Prevýšenie K.S. 

MW14, W55, K3 3,0 90 5 MW14, K3 2,7-3,0 40 6 

W21, M35 6,2 100 9 M18, W19, M70  3,9 70 9 

W35, M17, M45 5,2 100 8 M19 6,4-6,9 100 12-13 

W17, W45, M55 5,2 90 7 M90, W70, M18 3,4-3,6 60 7-8 

M21 6,2 150 11 W18, M110, W90 3,2-3,5 60 8 

 

 

Funkcionári pretekov (zmena):   Hlavný rozhodca sobota: Andrej Patráš 

     Hlavný rozhodca nedeľa: Rastislav Szabó 

     Riaditeľ pretekov: Peter Ďurčo  

     Stavba tratí: Patrik Čermák 



 

 

INFORMATION 
 

 

Distances: parking – event centre:  0 - 200 m 

  centre – start:  Saturday 200 m, Sunday 0 m  

Start = 00: Saturday: 12,00, Sunday 10,30. 

Map:  Skalka pri Kremnici 2022, 1:10 000, E 5. Situation II/2022, not waterproof, A4, laser printed.  

Punching:         SI. Punching at the finish line on Saturday and after finish line on Sunday. After finish runners must 

go for SI read directly (in relay event late SI read means immediate disqualification).  

Catering: Individual, no refreshment by organisers. 

Centre:    Ski arena Skalka, Relax centrum. Registration in cottages at the S side of the stadium – only changes. 

Pre-warming only in the ski stadium. All tracks are closed for athletes till the end of relay race. The 

central part of the stadium is reserved for Ski school. Parking ticket (4 EUR/day) shall be purchased 

in Relax centrum or in the info chalet at the stadium. Reserved parking for participants with limited 

chance of individual departure SW from Relax centrum. 

Bibs:   Only for relay, left leg placed. 

Tracks:  90 % are big tracks, prepared by grooming machine. Dotted tracks are not well skiable or dangerous. 

Dashed tracks cannot be well prepared. There will be many skiers on tracks – compete carefully.  

Relay:  On Sunday public control at the stadium, app. 3 min before finish. All participants must go to the 

starting point after start or exchange. Crossing finish and hand-over area is prohibited. 

First aid: In the event centre. 

Prize-giving: Not organized. Medals can be picked by team leaders. 

Pandemic measures: Pandemic measures as defined shall be respected. Declarations must be provided. Face mask is 

compulsory in start and finish area, not on starting line. On-line results should be provided. 

Data protection: All participants agree by their entry with publishing necessary personal data in start list and results. 

Courses:   

Saturday Sunday 

Category Length Climbing CP Category Length Climbing CP 

MW14, W55, K3 3,0 90 5 MW14, K3 2,7-3,0 40 6 

W21, M35 6,2 100 9 M18, W19, M70  3,9 70 9 

W35, M17, M45 5,2 100 8 M19 6,4-6,9 100 12-13 

W17, W45, M55 5,2 90 7 M90, W70, M18 3,4-3,6 60 7-8 

M21 6,2 150 11 W18, M110, W90 3,2-3,5 60 8 

 

Main referee Saturday: Andrej Patráš 

Main referee Sunday Rastislav Szabó 

Event director: Peter Ďurčo 

Course setter: Patrik Čermák 


