
                                                          

PROPOZÍCIE PRETEKOV 

Slovenského rebríčka jednotlivcov v šprinte, Majstrovstiev SR v Knock-Out šprinte 

 a Slovenského rebríčka jednotlivcov na dlhej trati 

  

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY TRI DNI 

  

Usporiadateľ:  SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 

Bratislava 

  

Technické zabezpečenie:  ŠK Farmaceut Bratislava 

  

Dátum: 29.4.2023 (sobota) – SRJ šprint 

  30.4.2023 (nedeľa) - MSR KO šprint – výsledky kvalifikácie sa počítajú do SRJ 

   1.5.2023 (pondelok) – SRJ dlhá trať 

  

Prihlášky: prostredníctvom informačného systému SZOŠ: 

https://is.orienteering.sk/competitions/1753/entries pre SRJ 

https://is.orienteering.sk/competitions/1779/entries pre MSR KO 

Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom 

je platná až po spätnom potvrdení. 

 

Termín prihlášok: 13.4.2023  

                   20.4.2023 – druhý termín s prirážkou 25% 

Verejné kategórie MWR, N, K – možnosť prihlasovania až do 26.4.2023 

 

Prihlášky pre MSR KO šprint po 20.4.2023 nie sú možné. 

Dohlášky na prezentácii pre preteky SRJ šprint a SRJ long sú možné iba v  

obmedzenom počte s prirážkou 50% 

https://is.orienteering.sk/competitions/1753/entries
https://is.orienteering.sk/competitions/1779/entries


Storno poplatok pri odhláškach po 26.4.2023 = 100% 

  

Štartovné:  

Pre SRJ šprint a SRJ dlhá trať 
 

Pre MSR KO šprint + verejné preteky 
 

M/W10 až M/W 14, MWR, N = 6€ / etapa 
 

M/W16 až M/W 50 = 18€ 
 

M/W 60 a viac = 10€/ etapa M/W 60 = 12€ 

Ostatné kategórie 
 

= 12€/ etapa N,K2 
 

= 6€ 

 

Úhradu realizovať prevodným príkazom v termíne zaslania prihlášky na účet IBAN: 

SK27 0900 0000 0051 1056 2760 , názov účtu: TJ Slávia Farmaceut Bratislava, pričom 

do poznámky uveďte názov klubu, za ktorý uhrádzate štartovné. 

Vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť štartovné v hotovosti na prezentácii. 

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. SI jednotky budú 

nastavené na režim bezkontaktného razenia. 

Zapožičanie SI čipu (kontaktného) za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme 

požadovať úhradu vo výške 30€. 

  

Ubytovanie: Telocvičňa 7.- EUR os/noc vo vlastnom spacom vaku. 

Iné ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. 

  

Parkovanie: Bude uvedené v pokynoch. 

  

Stravovanie: Stánok s občerstvením so štandardnou ponukou na zhromaždisku v 

nedeľu a v pondelok. 

  

Informácie: fba.prihlasky@gmail.com 

  

Zakázaný priestor: Od dátumu zverejnenia týchto propozícií je zakázaná tréningová 

činnosť v lokalitách Karlova Ves – Dlhé diely, Dúbravka – Záluhy a na predchádzajúcich 

mapách, ktoré zasahujú do uvedeného územia: 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/200.jpg 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/10.jpg 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/201.jpg 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1342.jpg 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/577.jpg 

 

  

Pravidlá, protesty:  Preteky sa riadia podľa Pravidiel orientačného behu a Súťažného 

poriadku pre rok 2023. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi. 

Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov. 

  

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/200.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/10.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/201.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1342.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1342.jpg
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/577.jpg


Upozornenie:   

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 systém 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.   

Preteky v šprintových disciplínach budú prebiehať bez obmedzenia cestnej premávky. 

Každý účastník pretekov sa musí správať ako účastník cestnej premávky a rešpektovať 

jej pravidlá. Na vybraných prechodoch pre chodcov budú na bezpečnosť dohliadať 

usporiadatelia. 

  

 

INFORMÁCIE PRE SRJ šprint. 

  

Dátum: 29.4.2023 (sobota) 

  

Centrum pretekov: park Družby - Základná škola Beňovského, Bratislava 

(48.1811806N, 17.0482358E) 

  

Klasifikácia: otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím 

kontrolných stanovíšť pre kategórie: 

W 12A, 14A, 16A, 18A, 20A, 21A,B, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, 

M 12A, 14A, 16A, 18A, 20A, 21A,B,C, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A. 

Verejné kategórie: W 10, M 10, MWR (deti s doprovodom), N - náborová (orientačne 

jednoduchá trať pre začiatočníkov), K – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke 

cca 2,5 - 3,0km) 

Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, že sa 

do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. 

  

Prezentácia: 29.4.2023 10.00 – 12.00 v centre pretekov. Všetky zmeny po termíne 

prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu fba.prihlasky@gmail.com, aby sa 

urýchlila prezentácia. 

  

Mapa: Spracovaná podľa ISSprOM 2019-2, mierka 1:4000, e= 2,5 m 

Stav: jar 2023. Autor: Pavol Bukovac 

  

Terén: Sídlisková a rodinná zástavba, areály škôlok a škôl v miernom svahu s 

výskytom krátkych strmších svahov a schodov. Prevažná časť terénu nikdy nebola 

použitá pre preteky OB. 

  



Štart 00: 13.00. Intervalový. 

  

Smerné časy: Podľa čl. 12 Pravidiel OB. 

  

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch. 

centrum – štart - do 2 000 m 

centrum – cieľ - do 300 m 

  

Vyhlásenie výsledkov: V pondelok 1.5.2023 v súčte za obidva  preteky SRJ šprint + 

SRJ dlhá trať. 

  

Funkcionári: 

Riaditeľ: Hana Šmelíková R1 

Staviteľ tratí: Pavol Bukovac R2 

Hlavný rozhodca: Dušan Furucz R1 

  

 

 

  

INFORMÁCIE PRE MSR KNOCK-OUT ŠPRINT 

  

Dátum: 30.4.2023 (nedeľa) 

  

Centrum pretekov: športový areál pri ZŠ Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 

Bratislava. (48.1560017N, 17.0478831E) 

  

Klasifikácia: otvorené denné preteky v Knock-out šprinte pre kategórie: 

M 16E, M 17E, M 40E, M 50E, M 60E, W 16E, W 17E, W 40E, W 50E, W 60E 

Verejné kategórie: N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov), K2 – 

kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 2km). Verejné kategórie majú 

štandardné jednokolové preteky. 

  

Prezentácia: iba v sobotu 29.4.2023 10.00 – 12.00 v centre SRJ šprint . Všetky zmeny 

po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu fba.prihlasky@gmail.com, 

aby sa urýchlila prezentácia. 

  

Mapy: Spracované podľa ISSprOM 2019-2, mierka 1:4000 kvalifikácia, 1:3000 

semifinále a finále, e= 2,5 m 

Stav:  jar 2023. Autor: Pavol Bukovac 

  

Terén: Sídlisková zástavba v mierne kopcovitom teréne s výskytom kratších strmších 

svahov a schodov. Prevažná časť terénu nikdy nebola použitá pre preteky OB. 

  



Predbežný harmonogram: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny harmonogramu v 

závislosti od počtu prihlásených pretekárov. Záväzný harmonogram bude uvedený v 

pokynoch. 

  

  9:00 – začiatok štartu kvalifikácie kategórií KO (intervalový, zo štartovej listiny) 

10:00 – 11:00  - voľný intervalový štart pre kategórie verejných pretekov 

12:00 – začiatok štartu semifinále KO, finále C 

15:30 – začiatok štartu finále A 

16:20 – začiatok štartu finále B 

  

Smerné časy: Podľa čl. 12 Pravidiel OB. 

  

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch. 

centrum – štart kvalifikácie  - do 2 000 m 

centrum – štart semifinále – do 800 m 

centrum – štart finále A - do 500 m 

centrum – cieľ vždy - do 300 m 

  

Vyhlásenie výsledkov: do 30 minút od posledného štartu finále B 

  

Funkcionári: 

Riaditeľ: Hana Šmelíková R1 

Staviteľ tratí: Pavol Bukovac R2 

Hlavný rozhodca: Dušan Furucz R1 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE SRJ dlhá trať. 

  

Dátum: 1.5.2023 (pondelok) 

  

Centrum pretekov: športový areál pri ZŠ Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 

Bratislava. (48.1560017N, 17.0478831E) 

  

Klasifikácia: otvorené denné preteky jednotlivcov na dlhých tratiach s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť pre kategórie: 

W 12A, 14A, 16A, 18A, 20A, 21A,B, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, M 12A, 

14A, 16A, 18A, 20A, 21A,B,C, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A. 

Verejné kategórie: W 10, M 10, MWR (deti s doprovodom), N - náborová (orientačne 

jednoduchá trať pre začiatočníkov), K – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke 

cca 4,0 - 5,0km) 

Usporiadateľ má právo kategóriu zrušiť, alebo zlúčiť s inou kategóriou v prípade, že sa 

do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. 

  



Prezentácia: 29.4.2023 v čase 10.00 – 12.00 spolu so SRJ šprint a MSR KO 

1.5.2023 v čase 8.00-9.00 v centre pretekov. 

Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu 

fba.prihlasky@gmail.com, aby sa urýchlila prezentácia. 

  

Mapa: Spracovaná podľa ISOM 2017-2, stav: August 2022 - Marec 2023. Autor: Dušan 

Furucz, mierka 1: 15 000, e= 5m pre kategórie M,W16 – M,W19, mierka 1: 10 000 pre 

ostatné kategórie 

  

Terén: Typický Malokarpatský listnatý les so strednou hustotou ciest. Prevažne dobre 

priebežný. V južnej časti priestoru dlhé údolia s krátkymi strmými svahmi a 

kameničkami, v menšej časti s množstvom terénnych detailov. 

  

Štart 00: 10.00. Intervalový. 

  

Smerné časy: Podľa čl. 12 Pravidiel OB. 

  

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch. 

centrum – štart - do 2 000 m 

centrum – cieľ - do 1000 m 

 

Funkcionári: 

Riaditeľ: Hana Šmelíková R1 

Staviteľ tratí: Dušan Furucz R1 

Hlavný rozhodca: Pavol Bukovac R2 

  

Vyhlásenie výsledkov: V súčte za obidva  preteky SRJ šprint + SRJ dlhá trať približne 

o 14.00 

 

 

     Riaditeľ pretekov                                                           Hlavný rozhodca 

     Hana Šmelíková                                                              Pavol Bukovac 

                                                                                              Dušan Furucz 

 

   

 Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 12.3.2023  

 

                                                                                    


