
 

 

PROPOZÍCIE 

 
1. kolo Oblastného rebríčka Západ 2023 

24. Trojkráľové preteky v orientačnom behu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín 06.01.2023 (piatok) 

 

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

  

Parkovanie v okolí centra pretekov 

 

Usporiadateľ Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk 

 

Harmonogram 8:45-9:30 prezentácia 

 10:00 – štart 00, voľný štart  

 

Mapa Nový Muškát, mierka 1:5 000, stav december 2022, veľkosť A4, mapa 

nie je vodovzdorne upravená (na štarte budú k dispozícii euroobaly), 

autor mapy: Matúš Topor, aktualizácia: Michal Tomašovič,  

 stará mapa odkaz 

 

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. 

 

Dĺžky tratí V zmysle pravidiel SZOŠ.  

 

Klasifikácia pretekov Oblastný rebríček Západ v orientačnom behu s určeným poradím 

kontrolných stanovíšť v šprinte. 

 

Prihlášky a info Cez informačný systém na stránke is.orienteering.sk;  

 Trojkráľové preteky, do 02.01.2023 

 Každá zmena realizovaná na prezentácii bude účtovaná poplatkom 1€. 

V prípade technických problémov kontaktujte   

preteky@sokolpezinok.sk 

 

Opis terénu Sídlisková zástavba. Terén tvoria prevažne chodníky, parkoviská, 

trávnaté a spevnené plochy. 

https://goo.gl/maps/2kCP2hBzFKQ4mWKp9
https://www.sokolpezinok.sk/
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1665.jpg
https://is.orienteering.sk/
https://is.orienteering.sk/competitions/1745
mailto:preteky@sokolpezinok.sk


 

 

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 

 

Razenie Použité bude elektronické meranie SportIdent. 

 

Vyhlásenie výsledkov  cca o 12:30 hod a následne budú výsledky zverejnené na stránke  

 orienteering.sk 

 

Funkcionári riaditeľ pretekov Peter Karch 

 hlavný rozhodca Pavol Poláček 

 stavba tratí Zuzana Kováčová 

 

Zakázaný priestor Sídlisko Muškát v Pezinku 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ 

ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ÚRAZE ALEBO ZRANENÍ 

SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 
 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 

https://www.orienteering.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


