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Oblastný rebríček STRED v orientačnom behu 

(individuálny meraný tréning) 

Propozície a pokyny 

 

 

Dátum konania: 10.9.2022 (sobota) 

 

Usporiadateľ:  Klub orientačného 

behu Martin 

Miesto:  Mošovce, okres 

Turčianske Teplice 

Klasifikácia:  Preteky jednotlivcov 

v dennom orientačnom behu s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť 

 

 

 

 

Parkovanie: na lúke (48.899789N, 18.905499E), 1300 m  východne od rekreačného zariadenia Drienok.  

Štart: Individuálny, od 13:00 do 14:30, kontroly budú v teréne do 15:30. Štarty sú  dva, S1 pre 

kategórie A,B a S2 pre kategórie C,D. 

 Štartová procedúra je znázornená v nasledujúcom videu: 

https://drive.google.com/file/d/1zwae1e52wUbDnNgjGXxe1ZMqQXSJigHp/view 

 

Kategórie a trate: A – náročná (orientačne aj bežecky): 4 700 m/ 15 KS 

B – kombinovaná (ťažšie aj ľahšie postupy): 3 900m / 12 KS 

C – jednoduchá (menšia dĺžka, možnosti výberu postupov): 2 700 m/ 10 KS 

D – náborová (trať malej dĺžky, vedená po cestách): 1 800 m / 5 KS 

 

https://orienteering-martin.sk/
https://drive.google.com/file/d/1zwae1e52wUbDnNgjGXxe1ZMqQXSJigHp/view
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Štartovné:  A,B,C – 5€/osoba, D – 1€/osoba 

Štartovné  je potrebné uhradiť prevodom na bankový účet najneskôr dňa 07.09.2022 

(streda), IBAN SK56 1100 0000 0026 2381 6128  

Prihlášky: Vpísaním svojho mena  (rezervovaním si času štartu)  do štartovej listiny najneskôr dňa 

07.09.2022  tu: 

OR Stred 10.9.2022, štartové časy - Tabuľky Google 

V jednej a tej istej minúte môžu štartovať kombinácie tratí A+C, A+D, B+C, B+D. 

Na rovnakej trati je štartový interval 2 minúty. 

 

Terén: Priestor pretekov je v západnom podhorí Veľkej Fatry, bez výraznejších prevýšení. Tvoria ho 

ihličnaté lesíky väčšinou s veľmi dobrou priebežnosťou a  otvorené plochy (rúbaniská, 

udržiavané aj neudržiavané lúky).  V niektorých častiach priestoru je väčší výskyt terénnych 

detailov.   

Mapa: Barónov hrob, 1:10 000, e 5m, rozmer A4, mapy budú v euroobaloch. Mapoval Tomáš 

Leštínský máj 2013, čiastočná aktualizácia Martin Václavík september 2018/ august 2022. 

Opisy kontrol:  budú vytlačené na mapách vo forme piktogramov 

Meranie časov: Systém SPORTident (nie Air). Každý účastník je povinný doniesť si vlastný čip. Pre tých, ktorí 

požiadajú o zapožičanie, bude pripravené vrecúško s čipmi na štarte. Po dobehnutí do cieľa 

zapožičaný čip vráťte do plastového kufríka. 

Cieľ:   Cieľová procedúra je znázornená v nasledujúcom videu:  

https://drive.google.com/file/d/1ot-xzGqUVBeqtj6uckBNGRqv55CGs0v7/view 

WC, umývanie:  Nebude zabezpečené 

Cesta na štart: Nebude značená, štart S1 je cieľa vzdialený 90 m, štart S2 200 m a oba štarty sú priamo 

viditeľné. Cieľ sa nachádza na lúke, kde je aj parkovanie.  V prípade štartu S1 je mapový štart 

od výdaja máp vzdialený 120 m, na štarte S2 je výdaj máp a mapový štart na jednom mieste.  

 

Informácie:  0902/ 917 634  (alebo vaclavik@firstis.eu)  Martin Václavík 

Upozornenie:  Podujatie prebehne systémom Príď – odbehni – odíď.  

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 podujatí je 

výhradne individuálna, všetci účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne nariadenia vlády SR, týkajúce sa 

epidemiologickej situácie.  

https://orienteering-martin.sk/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUc3HMoD_EP053NY2tCbPenbOEZfxndMmE_cedmaIGI/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1ot-xzGqUVBeqtj6uckBNGRqv55CGs0v7/view
mailto:vaclavik@firstis.eu
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Ochrana osobných údajov:  Prihlásením sa na toto podujatie každý účastník súhlasí so zverejnením svojich 

osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine 

a výsledkoch na internetovej stránke podujatia a v informačnom systéme SZOŠ. V 

priebehu podujatia budú zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace 

k propagácii OB, ako spomienka na preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V 

prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo 

fotografovi 

 

V Martine dňa 30.8.2022 

https://orienteering-martin.sk/

