
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

Propozície 
 

majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu - stredné trate a štafety 
 

Tech. zabezpečenie:  TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 

Termín:                     18. 2. 2023: stredné trate 

   19. 2. 2023: štafety  

Klasifikácia pretekov:  Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu, s určeným poradím KS, dvojčlenné 

(v M21 trojčlenné) štafety 

Kategórie:    Stredné trate: MW -14, -17, -20, 21, 35-, 45-, 55-, 65-, Open  

        Štafety dvojčlenné: MW -14, -18, 19-, 70-, 90-, 110-, Open  

        Štafety trojčlenné: M19- (ak to podmienky umožnia, druhý úsek kratší) 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo niektoré kategórie v prípade malého počtu 

prihlásených zlúčiť po konzultácii s prihlásenými oddielmi. 

Predpokladaný čas víťazov:                V zmysle Pravidiel  SZOŠ a Súťažného poriadku pre LOB. 

Prihlášky: Do 15. 2. 2023 prostredníctvom IS SZOŠ      

Centrum pretekov:         Lyžiarsky bežecký štadión Skalka pri Kremnici – usporiadateľ rezervoval priestory 

Relax centra. Na Skalku je potrebné ráno ísť s veľkou časovou rezervou, cesta sa často 

upcháva (parkovacie miesta skúsime vyhradiť). Nadmorská výška väčšej časti tratí je 

nad 1200 metrov nad morom.    

Prezentácia: V sobotu v centre pretekov v 10:00 – 11:00 v centre pretekov. Oddiely, ktoré budú 

mať uhradené poplatky a nebudú požadovať zmeny, nemusia prezentovať.  

Štart 00:  Sobota cca 12:00, nedeľa cca 10,30, bude upresnené v pokynoch.  

Štartovné: žiacke kategórie: 6 EUR, dorast: 8 EUR, ostatní 10 EUR za jeden štart. Splatné 

bankovým prevodom na číslo účtu SK35 0900 0000 0000 5019 1538. 

Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje, pre núdzové ubytovanie prípadne kontaktujte P. Ďurča 

(peter.durco@gmail.com). 

Mapa: 1:10 000, e 5 m, stav február 2023, bez vodovzdornej úpravy. Mapoval P. Ďurčo.  

Opis terénu: V časti plánovaného priestoru dominujú štandardné široké trate, v druhej 

predpokladáme aj sieť skútrových stôp. Trate nebudú uzavreté, treba počítať s veľkým 

počtom bežcov, hlavne na štandardných tratiach.            

Spôsob razenia:  SI, požičanie čipu 3 EUR, strata čipu 50 EUR. 

Vzdialenosti:  Budú upresnené v pokynoch, maximálne 500 m.                                     

Vyhlásenie výsledkov:  V sobotu a nedeľu po skončení pretekov.  

Funkcionári:  Riaditeľ pretekov   Peter Ďurčo                                     

Hlavný rozhodca    Rastislav Veselovský R1 

Staviteľ tratí   Juraj Kundrata   

Informácie: Juraj Nemec – mailom, vo výnimočných prípadoch mobil 0905164820. Organizátor si 

vyhradzuje právo na zmeny, podľa aktuálnych podmienok. 

Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené Sekciou LOB SZOŠ dňa 17. 1. 2023. 

 

Riaditeľ pretekov     Hlavný rozhodca 

   Peter Ďurčo               Rastislav Veselovský 


