
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

ŠK Farmaceut Bratislava 

POKYNY 

pretekov 3. kola Oblastného rebríčka v orientačnom behu. 

JARNÝ ELIXÍR 

DUEL 

 

Organizátor:  Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

 

Technické zabezpečenie:  ŠK Farmaceut Bratislava 

 

Dátum: 26.3.2022 - sobota 

 

Centrum pretekov: SOŠ Hlinícka 1, Bratislava 

 

Kategórie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open, N 

(nábor-pre začiatočníkov), MW-R (dieťa s doprovodom) 

 

Klasifikácia: otvorené denné preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrol – šprint 

 

Duel trať A s použitím rozdeľovacích metód pre kategórie M19-, W19- 

Duel trať B s použitím rozdeľovacích metód pre kategórie M/W-16, M/W-18, M/W 40 

 

Ostatné kategárie majú štandardné trate bez rozdeľovacej metódy. 

 

Prezentácia: 9:00 – 10:00 v centre pretekov. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na 

e-mailovú adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Dohlášky na prezentácii obmedzene. 

 

  Vzdialenosti: centrum (=cieľ) = 0 m 

                         centrum - štart=cca 1000 m po modrobielych stužkách 

 

Štart 00: 10:30  

Účastníci sústredenia CTM 10:00 

 

Mapa: SLANEC stav 2/2022,  mierka 1:4 000, e=2,5m. Mapa pre orientačné športy podľa normy 

ISSprOM 2019, autor: Pavol Bukovac 

 

Opis terénu: Mestská zástavba v kopci, v časti mapy sú staré vinice. 

 

Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme   

požadovať úhradu vo výške 30€. Jeden SI čip nemôže byť použitý v pretekoch viackrát.  

SI jednotky budú nastavené do bezkontaktného režimu. 

 

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2022. Protesty 

s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi. 

mailto:fba.prihlasky@gmail.com


Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 13.00. Víťazi 

v jednotlivých kategóriách budú ocenení drobnými vecnými cenami. Výsledky budú 

zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk 

 

Parkovanie: Na verejných komunikáciách. Usporiadateľ nezabezpečuje. 

 

Občerstvenie: v cieli po absolvovaní trate čaj. Uprednostňujte, prosím, používanie vlastných pohárikov. 

Jednorazové poháriky používajte v obmedzenom množstve. Je to šetrnejšie k životnému prostrediu. 

 

Prvá pomoc: bude poskytnutá v cieli. 

 

Odpad triedime: plasty do žltého a ostatný odpad do čierneho vreca. Ďakujeme. 

 

Ochrana osobných údajov a fotografovanie:  Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so 

zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej 

listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov 

budú vyhotovované obrazové záznamy (fotografie) na osobnú potrebu pretekárov ako spomienka na 

preteky, na propagáciu klubu, za účelom propagácie orientačného behu hlavne z vyhlásenia výsledkov 

a dobehu do cieľa. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť 

príslušnému fotografovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionári pretekov: 

Hlavný rozhodca: Hana Šmelíková 

Staviteľ tratí: Pavol Bukovac 

 

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. 

 

 

Hana Šmelíková 

riaditeľ pretekov 

 

                            

PARAMETRE TRATÍ  

KATEGÓRIA DĹŽKA (km) /PREVÝŠENIE (m) 

M-10, W-10, RD 1,5/10 

M-12, W-12, N 1,8/12 

M-14, W-14, W55-,N 2,1/15 

M55-. OPEN 2,2/18 

M-16,W-16, M-18,W-18, W40-, M40- 3,3/35 

W19-,  M19- 4,5/60 

http://fba.orienteering.sk/

