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Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach. 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu štafiet. 
11.-12.6.2022 

 

PROPOZÍCIE 
 

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
Technické zabezpečenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica, Obec Poniky 
 
Funkcionári: Riaditeľ: Igor Patráš R2 
 Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2 
 Tajomník: Miroslav Hríbik R3 
 
Stavitelia tratí: Jakub Dekrét (stredné trate),  
 Rastislav Szabó R2 (štafety) 
 
Hlavný rozhodca: Juraj Nemec R1 
 
Centrum pretekov: Poniky-Bane LINK 
 
Program a klasifikácia: Sobota 11.6.2022 
 Majstrovstvá Slovenska v OB na stredných tratiach.  
 Otvorené preteky v orientačnom behu jednotlivcov s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť. 
  
 Nedeľa 12.6.2022 
 Majstrovstvá Slovenska v štafetách.   
 Otvorené preteky v  orientačnom behu štafiet s  určeným 

poradím kontrolných stanovíšť. 
 
Terén: Kopcovitý terén krasového pôvodu. V teréne sa nachádza viacero 

závrtov. Priebežnosť je rôzna od dobre priebežných úsekov až po 
časti, ktoré sú poznačené ťažbou dreva alebo banskou ťažbou. Sieť 
ciest a chodníkov je menšia ako býva zvykom v slovenských 
terénoch.  
 

Mapa: Milanova diera 
 1:10000 / 5m, ISOM 2017-2 
 Stav: jar 2022 
 Podklady: laserscan 
 Mapy budú vytlačené na vode odolnom papieri 
  
Mapovali: Adam Chromý, Zdenek Lenhart, Jan Potštejnský 
 

http://www.hadveo.sk/
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Kategórie: Majstrovstvá Slovenska v OB na stredných tratiach. 
 Majstrovské kategórie: 

M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, 
M 55-, M 60- M 65-, M 70-  

 W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, 
W 55-, W 60-, W65-, W70-  

 Verejné kategórie: 
 M -12, W -12, OPEN 

  
 Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet. 
 Majstrovské kategórie:  
     M -14, M -18, M 19-, M105, M135, M165  

W -14, W -18, W 19-, W105, W135, W165  
 M -14, W -14 dvojčlenná štafeta 
 Verejné kategórie: 
 OPEN dvojčlenná štafeta 
 
Predpokladané časy: Podľa súťažného poriadku SZOŠ 
 
Prihlášky: Prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému SZOŠ  
 MSR stredné trate LINK 
 MSR štafety: LINK 
 Výnimočne emailom na prihlasky@hadveo.sk 

Prihlasovanie na štafety: všetci členovia štafety sa prihlasujú 
ako jednotlivci, pričom do poznámky uvedú názov štafety a 
poradie v štafete oddelené pomlčkou (napr. HBB2-2). 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. 
Štafeta v kategórii OPEN je 2-členná bez rozdielu veku. 

 
Termíny prihlášok: Termíny prihlášok cez IS systém do 5.6. Zmeny po tomto termíne 

len výnimočne emailom na prihlasky@hadveo.sk. V prípade MSR 
na strednej trati nemusia byt zmeny a dohlášky po dátume 5.6. 
akceptované. 

 
Štartovné: 
        
 

 
 
 
 
 

MSR MIDDLE do 27.5. do 5.6. 

do M,W-16, OPEN              9 €            13 €  

OSTATNÉ           11 €            15 €  

      

MSR ŠTAFETY     

do M,W-14, OPEN           16 €            22 €  

OSTATNÉ           27 €            33 €  

http://www.hadveo.sk/
https://is.orienteering.sk/competitions/1680
https://is.orienteering.sk/competitions/1681
mailto:prihlasky@hadveo.sk
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Storno poplatky: Odhláška do 5.6. – bez storno poplatku 
 Odhláška po 6.6. alebo na mieste – storno poplatok 100 % 
 
Prezentácia: Sobota 10:00 – 11:00, nedeľa 08:00 – 09:00 
 V centre pretekov. 

Platby: Bankový prevod na bankový účet ŠK HADVEO do 5.6. alebo 
v hotovosti na mieste. 

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

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident AIR, 
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: Telocvična v obci Poniky. Cena 7 EUR/noc. Kapacita 100 miest. 
  
Štart: Sobota 11.06. o 13:00 MSR stredná trať. 
 Nedeľa 12.06. o 9:30 MSR štafety 
 

Zakázaný priestor: Zverejnením týchto propozícií je vyznačený priestor zakázaný 
pre akékoľvek aktivity spojené s orientačným behom. 

 

 

Staršie mapy:  Staršie mapy priestoru pretekov sú k dispozícií k nahliadnutiu na 
nasledujúcom linku: 
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1369.jpg 
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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 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. 

 
Preteky sa  uskutočnia za dodržania aktuálnych opatrení 
súvisiacich s COVID-19. 

 
Schvaľovacia doložka:  Propozície boli schválené sekciou OB dňa 12.4.2022. 
  

Partneri: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
OBEC PONIKY 
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