
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte. 
Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu štafiet v šprinte. 

 

PROPOZÍCIE 

 
Usporiadateľ:   Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 

Technické zabezpečenie: Viatoris, Zvolen 

Termín a klasifikácia pretekov: 

30.4.2022 (sobota) 

-popoludní  (M SR) - otvorené denné preteky v orientačnom behu jednotlivcov v šprinte s 

určeným poradím kontrolných stanovíšť 

-večer (verejné preteky) - NOB2 - otvorené nočné preteky dvojíc v orientačnom behu 

scorelauf –propozície na  

http://www.viatoris.sk/podujatia/aktualne/nob2-nocny-orientacny-beh-dvojic-sliac/19.html 

 

1.5.2022  (nedeľa) 

- dopoludnia (M SR) - otvorené denné preteky v orientačnom behu trojčlenných štafiet v 

šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť 

Centrum pretekov:  M SR - Kúpele Sliač 

NOB2 – ZŠ Sliač 

Kategórie: 

M SR šprint (30.4.2022 ) 

Majstrovské  

M-14, M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70- 

W-14, W-16, W-18, W-20, W21-, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-, W70- 

Verejné preteky 

M-10C, M-12C, W-10C, W-12C, MWR,N - náborová trať, K3 - kondičná trať 

MSR šprint štafety (1.5.2022) 

Majstrovské - MWM -14, MWM -18, MWM 19-, MWM 105, MWM 135, MWM 165 
Vo všetkých kategóriách je formát zloženia štafety MWM. V štafete musí byť min. 1 žena, 
poradie pretekárov na úsekoch nie je stanovené. Druhý úsek bude vo všetkých kategóriách 
kratší. 
Verejné – MW-10 , OPEN – dvojčlenné štafety bez rozdielu veku a pohlavia  
 

Prihlášky: 

Na MSR do 17.4.2022 cez prihlasovací systém IS na stránke SZOŠ na adrese:  

https://is.orienteering.sk 

Prihlasovanie na štafety: všetci členovia štafety sa prihlasujú ako jednotlivci, pričom do 

poznámky uvedú názov štafety a poradie v štafete oddelené pomlčkou (napr. TKE1-3). Počet 

prihlásených štafiet za klub, bude počet jedinečných názvov štafiet. Ak bude prihlásená 

neúplná štafeta, prihlášku budeme považovať za platnú s tým, že chýbajúce mená sa doplnia 

pri prezentácii. 

Neregistrovaní pretekári v SZOŠ sa môžu prihlásiť na verejné preteky mailom na 

prihlasky@viatoris.sk . 

http://www.viatoris.sk/podujatia/aktualne/nob2-nocny-orientacny-beh-dvojic-sliac/19.html
https://is.orienteering.sk/
mailto:prihlasky@viatoris.sk


Vo výnimočnom prípade do 22.4.20222 e-mailom na prihlasky@viatoris.sk 

Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení. 

Prihlášky po termíne budú prijímané v rámci možností organizátora a len za zvýšené 

štartovné s prirážkou 50% štartovného. Prihlášky a zmeny po 24.4.2022 v majstrovských 

kategóriách nebudú možné. 

 
 

Poplatky:   

Poplatky je potrebné uhradiť k príslušnému termínu prihlášok na účet: 

názov účtu: Viatoris 

banka: FIO Banka 

IBAN: SK3183300000002302066100 

SWIFT: FIOZSKBAXXX 

Do poznámky uveďte: názov klubu + identifikátor prihlášky z IS SZOŠ 

Vo výnimočných prípadoch je možné poplatky uhradiť pri prezentácii. 

 

Štartovné: 

Šprint  do 17.4.  

Typ prihlášky  online  

MW-14,16,18,  Verejné 
preteky 

8 €  

Ostatné kategórie  10 €  

Štafety v šprinte  do 17.4.  

Typ prihlášky  online  

Verejné preteky 12 €  

MWM-14,18  21 €  

Ostatné kategórie  27 €  

 

Raziaci systém: 

Bude použitý raziaci systém Sportident-SIAC, prosíme uviesť číslo vlastného SIAC, SI čipu do 

prihlášky. SI jednotky budú nastavené na režim bezkontaktného razenia. Organizátor SIAC ani 

SI čipy nezabezpečuje. 

Ubytovanie: 

Telocvičňa 4.- EUR os/noc – telocvičňa a triedy ZŠ na Sliači, vlastný spací vak, karimatka. 

Ubytovanie je možné od piatku 29.4.2022 od 20:00. Pre tých, ktorí prídu už od piatku na 

ubytovanie, prosíme, zaškrtnúť  ubytovanie aj na MSR v šprinte aj na štafetách. 

Uvedený typ ubytovania je možné objednať si spolu s prihláškou cez prihlasovací systém 

SZOŠ. Iné ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. 

Stravovanie:   Bufet na zhromaždisku v riešení 

Doprava: Organizátor nezabezpečuje 

Prezentácia: 

 Piatok, 29.4.2022,  20:00 – 20:00 hod, ZŠ Sliač 

Sobota, 30.4.2022  9:30 - 11:30 hod, zhromaždisko Kúpele Sliač 

Nedeľa, 1.5.2022  8:30 - 9:15 hod, zhromaždisko Kúpele Sliač 

Štart 00: 



MSR šprint, sobota 13:00 hod 

MSR šprint štafety, nedeľa 10:00 hod 

Mapa:  Kúpele Sliač, ISSprOM 2019-2, stav marec 2022, M1:4 000, e=2m, autor: O. Pijak 

Terén: Sídlisková zástavba v miernom svahu s parkovými plochami. Cesty a chodníky nachádzajúce 
sa v priestore sú prevažne asfaltové.  
Vyhlásenie výsledkov: 

MSR šprint sobota, 15:30 hod 

MSR šprint štafety 12:30  

Funkcionári:  

Riaditeľ: Peter Krnáč R3 (MSR v OB v Šprinte) 

Matej Ďuriš R3 (MSR v OB štafiet v šprinte) 

Staviteľ tratí:  Ondrej Pijak R2  

Hlavný rozhodca:  Hana Šmelíková (R1) 

 

Parkovanie: spresníme v pokynoch 

Informácie:  

www.viatoris.sk, is.orienteering.sk, alebo na info@viatoris.sk, tel: 0911830896 (volať medzi 

19:00-19:03)  

 

Poznámky: 

Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na vlastnú 

zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 

následkom týchto pretekov. 

Vydaním týchto propozícií je zakázaný akýkoľvek pohyb v priestore Kúpeľov Sliač. 

Ochrana osobných údajov: 

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

údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na 

internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme Slovenského zväzu orientačných 

športov (SZOŠ). Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v 

dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke (SZOŠ). 

 

Schvaľovacia doložka: Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 24.3.2022 
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