
ŠK HADVEO Banská Bystrica 
klub orientačného behu 

www.hadveo.sk 

Neoficiálne Majstrovstvá Slovenska v  LABYRINT šprinte. 
21.5.2022 

PROPOZÍCIE 

Usporiadateľ:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 

Centrum pretekov: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica  LINK 
 FOTO CIELOVEJ ARÉNY A ZHROMAŽDISKA 
 Parkovanie LINK 

Program a klasifikácia: Preteky v Labyrint šprinte formou vyraďovacích dvojčlených resp. 
viacčlenných  rozbehov. V prípade veľkého počtu prihlásených bude 
vyraďovacím rozbehom predchádzať kvalifikačný Labyrint šprint. 
Vyraďovací kľúč bude upresnený v pokynoch pred podujabm. 

 Sobota 21.5. – 18:00 
 Neoficiálne MSR v LABYRINT šprinte 
   
Kategórie: M -16, M 17-, M 40-, M 50-, M 60-  
 W -16, W 17-, W 40-, W 50-, W 60- 

OPEN 

Prihlášky: Prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému SZOŠ LINK 
 Výnimočne emailom na LINK 

Termíny prihlášok: Cez prihláškový systém do 13.5.2022. Po tomto termíne len 
emailom do počtu voľných máp. Prihláška emailom je platná až 
po potvrdení. 

Štartovné:                                           

Storno poplatky: Odhláška do 13.5. – bez storno poplatku 
 Odhláška po 13.5. – storno poplatok 100 % 

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

 ONLINE ONLINE

Termín 6.5. 13.5.

Labyrint 21.5.   

Všetky kategórie 3 € 5 €

http://www.hadveo.sk/
https://zsgolianova.edupage.org/
https://www.google.sk/maps/uv?hl=sk&pb=!1s0x47153e073bae1673:0x6427c3228c40e13a!3m1!7e115!4s/maps/place/zakladna+skola+golianova/@48.7305608,19.1581,3a,75y,290.26h,90t/data=*213m4*211e1*213m2*211sHIx6spvfHygzt2GG-t7-iQ*212e0*214m2*213m1*211s0x47153e073bae1673:0x6427c3228c40e13a!5szakladna%2520skola%2520golianova%2520-%2520H%25C4%25BEada%25C5%25A5%2520Googlom!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMcpecJJAIHp_pssg688kxHX-iXRuoX9VxYSXVl&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi85c-a-sfUAhXjD8AKHQq7Aa8Qpx8IdTAN
https://www.google.sk/maps/place/Parkovisko+pre+n%25C3%25A1kladn%25C3%25A9+vozidl%25C3%25A1+a+autobusy/@48.7315284,19.1597471,596m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47153fe723c5590d:0x2bd2ec63f18f59fe!8m2!3d48.7320773!4d19.1602391?hl=sk
https://is.orienteering.sk/competitions/1725
mailto:behajsrozumom@gmail.com
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Platby: Bankový prevod na bankový účet ŠK HADVEO do 13.5. alebo 
v hotovoss na mieste. 

 Detaily platby:  
 IBAN: SK4811000000002628099113 
 SWIFT kód: TATRSKBX 
 Poznámka: Názov klubu+LABYRINT 

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident, prosíme 
uviesť číslo vlastného čipu do prihlášky. Požičanie čipu je možné 
za poplatok 2 €/etapa (poplatok za nevrátenie čipu je 30,- €) 

Doprava: Organizátor dopravu nezabezpečuje.  

Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje 
  
Štart: Labyrint  18:00 
  
Webové stránky: www.hadveo.sk	

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. 

Ochrana osobných údajov: Prihlásením sa na seto preteky každý účastník súhlasí so 
zverejnením svojich údajov (meno, kategória, klubová 
príslušnosť) v prihláške, štartovnej lissne 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 05.04.2022  

http://www.hadveo.sk/
http://www.hadveo.sk
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