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1. kolo Oblastného rebríčka ZO SZOŠ 2023 

24. Trojkráľové preteky v orientačnom behu 
Technické 
zabezpečenie 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok  
www.sokolpezinok.sk 
V prípade technických problémov kontaktujte   preteky@sokolpezinok.sk 

Termín 06.01.2023 (piatok)  

Klasifikácia Oblastný rebríček ZO SZOŠ v orientačnom behu s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť v šprinte 

Harmonogram 8:45-9:30   prezentácia 
10:00          štart 00, voľný 
11:30          posledný štart 

Centrum/ 
Zhromaždisko 

Pezinok, klubovňa KOB Sokol Pezinok, Cajlanská 7/A (pri amfiteátri) 

Kategórie M/W -10, -12, -14, -16, -18, -19, 40-, 55- 
OPEN – stredne náročná trať bez ohľadu na vek a pohlavie, 
N (Nábor) – jednoduchá trať pre začiatočníkov, 
MWR (dieťa so sprievodom) – trať pre rodičov s deťmi do 10 rokov, 
Detská – obrázková trať v centre pretekov pre najmenších - prihlasovanie priamo na 
mieste 

Prezentácia 06.01.2023 od 8:45 do 9:30 hod. v centre pretekov 

Poplatky štartovné           4€ M/W 10 až 18, MWR, N, OPEN 
            6€ ostatné kategórie 
zapožičanie čipu          1€ (hradí sa spolu so štartovným), čip nie je AIR,  v prípade straty 
budeme účtovať poplatok vo výške 30€ 
uhradiť do 02.01.2023 na účet klubu SK3611000000002922884948 
 
V deň pretekov možnosť prihlásiť len v obmedzenom množstve na základe počtu 
vytlačených máp 

Občerstvenie Na zhromaždisku pretekov voda a čaj – v rámci šetrenia životného prostredia si prosím 
prineste vlastný pohár.  
V provizórnom bufete si budete môcť tiež zakúpiť dobré pezinské koláče a chlebíky s 
nátierkou. 

WC WC iba na zhromaždisku 

Parkovanie v okolí centra pretekov 
 

https://www.sokolpezinok.sk/
mailto:preteky@sokolpezinok.sk
https://goo.gl/maps/2kCP2hBzFKQ4mWKp9


Vzdialenosti parkovisko ‒ zhromaždisko od 300 m   
zhromaždisko ‒ štart     do 400 m, modré stužky 
štart – mapový štart      180m, červené stužky 
cieľ – zhromaždisko       1100m, bielomodré stužky 
 

Štart 000 06.1.2023    10:00 – štart 00,  
                      11:30 - posledný štart  
Žiadame súťažiacich v kategórii MWR, aby so sprievodom odštartovali až po prebehnutí  
trate sprievodu. 
 

Mapy Nový Muškát, mierka 1:4 000 (zmena oproti propozíciám), stav december 2022,  
veľkosť A4, mapa nie je vodovzdorne upravená (na štarte budú k dispozícii euroobaly), 
autor mapy: Matúš Topor, aktualizácia: Zuzana Kováčová, 
stará mapa odkaz  
 

Odovzdávanie 
máp 

Mapy sa v cieli nebudú odovzdávať. Prosíme pretekárov o FAIR-PLAY. 

Opisy KS Opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape. Piktogramy budú v centre pretekov. 
Kategórie M -10, W -10, MW-R, N budú mať v centre pretekov slovné aj piktogramové 
opisy, na mapách budú iba piktogramy. 
 

Opis terénu Sídlisková zástavba. Terén tvoria prevažne chodníky, parkoviská, 
trávnaté a spevnené plochy. 

Zakázaný 
priestor 

Sídlisko Muškát v Pezinku 

Raziaci systém Sportident Air+, s bezkontaktným razením do vzdialenosti cca. 0,5 m. 
Niektoré kategórie majú počet ks blízky 30, preto prosím berte v úvahu kapacitu vášho 
čipu. 

Časový limit 45 minút 

Predpis Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku. 

Výsledky Priebežné výsledky počas pretekov budú v Centre zverejňované na obrazovke.  
Živé výsledky budú dostupné na adrese  live.sokolpezinok.sk  
 

Ceny MW-10, RD                    - vyhlásení budú všetci 
MW-12, MW-14, N       - vyhlásení budú prví traja umiestnení 
Ostatné kategórie         - vyhlásení budú víťazi kategórie 

Vyhlásenie 
výsledkov 

cca o 12:15 hod prebehne vyhlásenie výsledkov oblastného rebríčka ZO SZOŠ za rok 2022, 
hneď po skončení budú vyhlásené výsledky Trojkráľových pretekov, následne budú 
výsledky zverejnené na stránke orienteering.sk 
 

Zdravotná 
služba 

Bude zabezpečená v cieli. 

Funkcionári Riaditeľ pretekov: Peter Karch 
Hlavný rozhodca: Pavol Poláček st. R1 
Stavba tratí: Zuzana Kováčová a Tomáš Syrový 
 

Jury Ustanoví sa v zmysle Pravidiel OB v deň štartu pretekov. 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1665.jpg
https://swissre-my.sharepoint.com/personal/peter_karch_swissre_com/Documents/Documents/personal/KOB%20SOKOL%20Pezinok/preteky/2023_01_3krale/live.sokolpezinok.sk/
https://www.orienteering.sk/


Protesty Podávajú sa podľa Pravidiel OB hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 €. 

Upozornenie Preteky sa uskutočnia bez obmedzenia premávky, počas pretekov 
platia predpisy pohybu po mestských komunikáciách. Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Každý 
sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko. 
Pretekári musia dodržiavať pravidlá mapového kľúča ISSOM 2007 
(zakázané priestory, príslušnou mapovou značkou označené 
neprekonateľné múry a ploty a pod). 
Prekonanie takého objektu je považované za porušenie pravidiel a bude trestané 
diskvalifikáciou 
 
Zakázané je prebiehanie frekventovaných cestných komunikácií (na mape 
vyšrafované fialovou farbou) na iných miestach než tých, ktoré sú v mape označené ako 
prechod ") (" . 
 
Prosíme o ohľaduplnosť k obyvateľom mesta a ich majetku, napr. 
zaparkované autá, predzáhradky a pod. 
 
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez 
nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto 
pretekov. 
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných 
údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine a výsledkoch na 
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. 
Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti, pre 
osobnú potrebu pretekárov ako spomienku na preteky, alebo na propagáciu orientačného 
behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte túto skutočnosť bezodkladne 
fotografovi. 

 TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 
 

  



Rebríček ZO 
2023 

Milí pretekári,  

 

„KAŽDÝ POKUS SA POČÍTA“  

  

V roku 2023 okrem zaužívaného hodnotenia Oblastného rebríčka ZO SZOŠ bude 

hodnotená aj aktivita pretekárov. V súťaži s názvom „KAŽDÝ POKUS SA 

POČÍTA“, za každé absolvované preteky bez ohľadu na výsledok získavaš 1 bod. 

10–ti pretekári z celkového počtu všetkých zúčastnených pretekárov, s najvyšším 

počtom bodov a teda s najvyššou účasťou na pretekoch , ktorí budú mimo víťazných 

priečok OR 2023 získajú tiež drobné odmeny s tematikou OB. Do súťaže sa 

zarátavajú aj kategórie MWR a N. Hlavnou myšlienkou je ocenenie a povzbudenie 

všetkých pretekárov, ktorí neobsadzujú čelné pozície, ale pravidelne chodia na 

preteky. Bude to ocenenie za ich aktivitu, snahu a vytrvalosť.  

V prípade rovnosti bodov si vyhradzujem právo rozhodnúť, či bude ocenených viac 

ako 10 pretekárov, alebo rozhodne žrebovanie.  

Bavte sa na pretekoch v orientačnom behu počas celého roka 2023. 

 

Hana Šmelíková 

 
 

 
Peter Karch 

riaditeľ pretekov 
Pavol Poláček st. 
hlavný rozhodca 

  



Príloha č. 1: Parametre tratí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trať Počet KS Dĺžka  

M 19- 29 3.5 km  

W 19- 27 3.4 km  

M/W -10 10 1.3 km  

M/W -12 12 1.5 km  

M -14 17 2.1 km  

W -14  12 1.9 km  

M -16 / M 55- 19 2.9 km  

W -16 / W 55- 18 2.4 km  

M -18 / M 40- 22 3.2 km  

W -18 / W 40- 22 2.9 km  

MWR / N 10 1.2 km  

OPEN 15 1.8 km  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


