
 

 
POKYNY OBLASTNÉHO REBRÍČKA STRED 2022 – 1. KOLO 

Individuálny meraný tréning 
 

Techn. zabezpečenie: TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, oddiel orientačných športov 

Termín: sobota 9. apríla 2022 
 
Parkovanie: Cesta medzi Podhorím a Babkovom, na okraji cesty. Cesta slúži pre poľnohospodárske stroje a je 

miestami rozbitá, pri príjazde dávajte pozor !!! Parkovanie na googlemaps . 
 
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť  
 
Kategórie a trate: A – náročná = 4490 m – 12 kontrol 
 B – kombinovaná = 3290 m – 9 kontrol 
 C – jednoduchá = 1920 m – 8 kontrol 
 D – náborová =1930 m – 7 kontrol 
 
Štart a štartová listina: Individuálny štart od 10:30 do 12:00. Kontroly budú v lese do 13:30 
 
 Štartová listina viď 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxBjCV5cjaRn21Qmgc3czay1tDCN6E5d/edit?usp=sharing&r
tpof=true&sd=true 

 
 SKONTROLUJTE SI PROSÍM ŠTARTOVÉ ČASY, KEĎŽE SA ZMENIL INTERVAL ŠTARTU PRE 

VELKÝ ZÁUJEM NA 1 MINÚTU 
 
 Štartová procedúra je znázornená v nasledujúcom videu: 

https://drive.google.com/file/d/1zwae1e52wUbDnNgjGXxe1ZMqQXSJigHp/view?usp=sharing 
 
Raziaci systém: SPORTIDENT (nie Air). Každý účastník je povinný doniesť si vlastný čip. Pre tých, čo vlastný čip 

nevlastnia, bude pripravené vrecúško na štarte. Po dobehnutí do cieľa zapožičaný čip vráťte v mieste 
vyčítania. 

  
Mapa: Lietava 2019, mierka 1:7 500, ekvidištanta 5 m, nie je vodovzdorne upravená. 
 
Popisy kontrol : budú vytlačené na mape 
 
Terén: Kopcovitý listnatý les s veľkým počtom skalných útvarov, veľmi dobrá priebežnosť. 
 
Vzdialenosti: parkovanie – štart = 1 200 m 
 Parkovanie – cieľ = 1 000 m 
 Štart -cieľ = 200 m 
 
Odloženie vecí : možnosť odloženia vecí cestou na štart v cieľovom stane. 
   
   
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. 
 
 
 
 

Ing. Jozef Chupek   Ing.Ivan Trepáč   Ing. Peter Vandlíček 
   Staviteľ trate       časomiera           riaditeľ pretekov 
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Plánik pretekov 
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