
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

ŠK Farmaceut Bratislava 

PROPOZÍCIE 

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 

 

Pandemické opatrenia: Preteky sa budú konať v súlade s  pandemickými opatreniami platnými v deň 

konania pretekov.  

 

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 

 

V kategóriách M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40- bude možnosť vyzvať súpera podľa vlastného 

výberu na osobný DUEL.  

Na trati bude použitá rozdeľovacia metóda.  

Na štarte tak môžu v jednej minúte štartovať naraz dvaja pretekári, ktorí majú rovnakú trať.  

Hľadajte si preto duelanta, s ktorým chcete absolvovať osobný súboj. Nemusí byť z rovnakej kategórie, 

ani z rovnakého klubu. Hlavnou myšlienkou duelu je ponúknuť pretekárom príležitosť porovnať sa 

s kamarátmi podobnej výkonnosti a zažiť kontaktný súboj.  

Napríklad na trati B mama veteránka W40- vyzve na duel dcéru W-16. 

Aj keď sa pobeží na rovnakých tratiach, každá kategória bude vyhodnotená samostatne. 

 

Kto si duelanta nenájde podľa vlastného výberu, bude štartovať sám, alebo sa na voľné miesto doplní 

iný pretekár bez duelanta. 

 

Duel trať A pre kategórie M19-, W19- 

Duel trať B pre kategórie M/W-16, M/W-18, M/W 40 

 

Ostatné kategárie majú štandardné trate bez rozdeľovacej metódy. 

 

Prihlášky: do stredy 23.3.2022 do 23:59. do prihlasovacieho hárku:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BCSd3wICh3DQwg7zaUIcKWg2rTJj1YGtvqDoBg9jFIk/edit?u

sp=sharing 

Ak sa odkaz nedá otvoriť kliknutím, treba ho skopírovať a otvoriť na novej karte. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BCSd3wICh3DQwg7zaUIcKWg2rTJj1YGtvqDoBg9jFIk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BCSd3wICh3DQwg7zaUIcKWg2rTJj1YGtvqDoBg9jFIk/edit?usp=sharing


Ukážka pihlasovania: na spodnom okraji si zvoľ hárok so svojou kategóriou. Vyber si voľný štartový čas, 

napíš svoje meno, klub a číslo SI. Ak nemáš vlastný SI čip, napíš, že si potrebuješ požičať. 

 
 

Štartovné: M/W-10, M/W-12, M/W-14, MW-R, N   = 5€,  

                    M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open = 8€ 

Platba pri prezentácii podľa zaregistrovanej prihlášky klubu. Dohlášky na prezentácii obmedzene, do 

vyčerpania počtu voľných máp. 

  

Prezentácia: Od 9:00 v centre pretekov. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-

mailovú adresu: 

fba.prihlasky@gmail.com 

 

Štart 00: 10:30  

Účastníci sústredenia CTM 10:00 

 

Mapa: 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. 

 

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch 

 

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

úhradu vo výške 30€. Požiadavku na zapožičanie SI čipu uveďte do prihlasovacieho hárku. 

 

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

s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi. 

 

Parkovanie: Na verejných komunikáciách. Usporiadateľ nezabezpečuje. 

mailto:fba.prihlasky@gmail.com


 

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. 

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. 

 

Hana Šmelíková 

riaditeľ pretekov 

 

 

                            


