
 

 
PROPOZÍCIE OBLASTNÉHO REBRÍČKA STRED 2022 – 1. KOLO 

Individuálny meraný tréning 
 

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

Termín: 9. apríla 2022 
 
Parkovanie: Cesta medzi Podhorím a Babkovom, na okraji cesty. Parkovanie na googlemaps . 
 
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť  
 
Kategórie: A – náročná (orientačne aj bežecky náročná) – max 6 km 
 B – kombinovaná (kombinácia ťažších a ľahších postupov) – max 4 km  
 C – jednoduchá (jednoduchá trať s možnosťou výberu) – max 3 km 
 D – náborová (jednoduchá krátka trať vedená po cestách) – max 1,5 km 
 
Prihlášky: Vpísaním svojho mena do štartovej listiny (rezervovaním času štartu) a uhradením štartovného. 

Štartový čas je potrebné povinne rezervovať najneskôr do 6.04.2022 (streda) tu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxBjCV5cjaRn21Qmgc3czay1tDCN6E5d/edit?usp=sharing&r
tpof=true&sd=true 
 

Štartovné trať A,B,C = 5 Eur/osoba 
trať D = 1 Eur/osoba 
 
Štartovné je potrebné uhradiť prevodom na bank. účet, IBAN: SK9583300000002501111373 
najneskôr do 06.04.2022 (streda). 

 
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. 

 
Štart: Individuálny od 10:30 do 12:00, povinné sú 2 minútové intervaly. Kontroly budú v lese do 13:30. 
 
 Štartová procedúra je znázornená v nasledujúcom videu: 

https://drive.google.com/file/d/1zwae1e52wUbDnNgjGXxe1ZMqQXSJigHp/view?usp=sharing 
  
Mapa: Lietava 2019, mierka 1:7 500, ekvidištanta 5 m 
 
Terén: Kopcovitý listnatý les s veľkým počtom skalných útvarov, veľmi dobrá priebežnosť. 
   

   
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. 
 
Poznámka : Vydaním týchto propozícií je zakázaná tréningová činnosť v priestore mapy Lietava 
 
 
 

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