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Neoficiálne MSR v Labyrinte  
21.5.2022 

 

POKYNY 
 

Usporiadateľ:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
Parkovanie:       

 

 
 
Klasifikácia: Vyraďovací orientačný labyrint vo vymedzenom priestore.  

 
Terén: Pevná betónová plocha 
 
Mierka mapy: 1:125 
 
Kategórie: M -16, M 17- zlúčené do M -17-,  
 M 40-, M 50-, M 60- zlúčené do M 40- 

W -16, zrušené  
W 17- 

 W 40-, W 50-, W 60-  zlúčené do W -40,  
OPEN 

 
Prezentácia: Sobota 8:00 – 09:00 
 V centre pretekov MSR Knockout  

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident.  
Razenie bude KONTAKTNÉ. 

 

Vyčítanie: Vyčítanie čipov bude nasledovať ihneď po dobehnutí.  
KVALIFIKÁCIA – vyčítava sa čas a správnosť razenia 
VYRAĎOVACIE ROZBEHY – vyčítava sa správnosť razenia   
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Vyraďovací systém: KVALIFIKÁCIA – postup 4 resp. 8 pretekárov do ďalších 
rozbehov na základe času. 
VYRAĎOVACIE ROZBEHY – postup na základe rýchlejšieho 
prebehu cieľom 

Štart a priebeh: Vstup do štartového koridoru bude prebiehať mimo arény. 10 
sekúnd pred odštartovaním obdržia pretekári rovnakú trať od 
rozhodcu.   

 KVALIFIKÁCIA 
Preteky začínajú orazením štartovej jednotky. 
VYRAĎOVACIE ROZBEHY 
Preteky začínajú povelom štartového rozhodcu. 

 Po štarte nasleduje uzlová kontrola a rozdelenie pretekárov na 
motýliky. Na konci motýlika je opäť uzlová kontrola a dobeh. 

 Variantu trate vyberá výhradne rozhodca pred štartom. V rámci 
rozbehu majú pretekári rovnakú trať rozdelenú motýlikom. 
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Časovy harmonogram:  
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Cieľ: KVALIFIKÁCIA 
Na cieľovej čiare sa bude nachádzať cieľová jednotka. Preteky 
sa končia jej orazením.  
VYRAĎOVACIE ROZBEHY 
Preteky končia prebehom cez cieľovú čiaru. O poradí rozhoduje 
cieľový rozhodca, ktorý má aj cieľovu jednotku. 
 

Popisy kontrol: Nie sú. Na mape je určené poradie kontrol aj s kódmi 
jednotlivých kontrol. 

 
Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastňujú individuálneho meraného 

tréningu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na 
odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 
následkom tohto podujatia. Účasť na tréningu je výhradne 
individuálna. 

 

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so 
zverejnením svojich 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. 

 
V Banskej Bystrici dňa 20.05.2022 
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Partneri: 
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