
 

 

PROPOZÍCIE 
  

3. kolo Oblastného rebríčka Západ 2023 

1. Fašiangové preteky v orientačnom behu 

 

 
 

Usporiadateľ Klub orientačného behu Sokol Pezinok, www.sokolpezinok.sk 

 

Termín 12.02.2023 (nedeľa) 

 

Centrum pretekov Senec, Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája (link na Google 

maps) 

  

Parkovanie v okolí centra pretekov 

 

Harmonogram 8:45-9:30 prezentácia v centre pretekov 

 10:00 – štart 00, voľný intervalový štart  

 

Mapa Senec, mierka 1:5 000, stav 2022, veľkosť A4, ISSprOM 2019, mapa nie 

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

mapy:  Kolektív KOB Sokol Pezinok.  

  

Kategórie M/W 10, M/W 12, M/W 14, M/W 16, M/W 18, M/W 19, M/W 40, 

M/W 55 

 OPEN – stredne náročná trať bez ohľadu na vek a pohlavie, 

 N (Nábor) – jednoduchá trať pre začiatočníkov, 

N6 – orientačne nenáročná trať s dĺžkou cca 6km 

 MWR (dieťa so sprievodom) – trať pre  deti do 10 rokov so 

sprievodom, 

 Detská – obrázková trať v centre pretekov pre najmenších. 

 

https://www.sokolpezinok.sk/
https://goo.gl/maps/zuhDJRBekAhXvAGi6
https://goo.gl/maps/zuhDJRBekAhXvAGi6


 

 

Klasifikácia pretekov Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných 

stanovíšť v šprinte. 

 

Prihlášky a info Cez informačný systém na stránke is.orienteering.sk  do 06.02.2023. 

Prihlášky po tomto termíne iba cez e-mail preteky@sokolpezinok.sk, 

prihláška platí až po spätnom potvrdení. 

 Každá zmena realizovaná na prezentácii bude účtovaná poplatkom 2€. 

 

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

trávnaté a spevnené plochy. 

 

Poplatky štartovné: 

 5€ M/W 10, M/W 12, M/W 14, M/W 16, M/W 18, MWR, N, N6, OPEN 

 7€ M/W 19, M/W 40, M/W 55 

  zapožičanie čipu: 

 2€ (hradí sa spolu so štartovným), čip nie je AIR, v prípade straty čipu 

budeme účtovať poplatok vo výške 30€ 

Poplatky prosíme uhradiť do 06.02.2023 na účet klubu 

SK3611000000002922884948 

 

Razenie Použité bude elektronické meranie SportIdent Air+. 

 

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

 orienteering.sk 

 

Funkcionári riaditeľ pretekov Ján Kuchárik 

 hlavný rozhodca Veronika Vachová, R2 

 stavba tratí Tomáš Syrový 

 

Informácie Cez e-mail preteky@sokolpezinok.sk 

 

Fašiangový Bonus Každý pretekár, ktorý odbehne preteky v maske, bude po dobehnutí 

odmenený sladkou odmenou. 

 

Zakázaný priestor Centrum mesta Senec, viď mapka: 

https://is.orienteering.sk/competitions/1764
mailto:preteky@sokolpezinok.sk
https://www.orienteering.sk/
mailto:preteky@sokolpezinok.sk


 

 

  

 
Upozornenia 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. 

V priebehu pretekov 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. 

 
 

Ján Kuchárik    Veronika Vachová 

Riaditeľ pretekov    Hlavný rozhodca 

  

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


