
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

Propozície pretekov 
 

Majstrovstvá SR v orientačnom behu štafiet v šprinte. 
 
Technické zabezpečenie:    TJ  RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Termín:                    13. júna 2015 (sobota)  
 
Kategórie:     MW-14,  MW-18,  MW 19-,  MW 35-,  MW 45-,  MW 55-,  Open 
 
Klasifikácia pretekov: Majstrovstvá SR v orientačnom behu štafiet, otvorené denné preteky 

dvojčlenných zmiešaných štafiet v šprinte, s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť. 
Štafetu tvorí jeden muž a jedna žena, každý absolvuje dva úseky. 
Štafetu rozbieha (1.úsek) žena. 
V kategórii OPEN je zloženie štafety bez obmedzenia pohlavia. 
Víťazi kategórií, okrem Open, získavajú titul “Majster Slovenska v OB 
štafiet v šprinte” na rok 2015. 

 
Spôsob razenia:  Elektronický SportIdent, zapožičanie čipu =2,-€, strata čipu =50,-€. 
 
Prihlášky: Do 5.júna 2015 na www.orienteeringonline.net, výnimočne e-mailom na 
    formanko@t-zones.sk , prihláška platí až po potvrdení. 
 
Štartovné:   MW-14,  MW-18     =11,- € 

MW 19-, MW 35-, MW 45-, MW 55-, Open  =16,- € 
Po termíne podľa možností organizátora s prirážkou 50%. 

 
Platba v termíne na účet číslo: 520700 - 4204015296 / 8360 
IBAN: SK9183605207004204015296,  SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX. 
V správe pre prijímateľa uveďte skratku oddielu/klubu. 

 
Mapa: Nová mapa Vedieť viac (Savoir plus), mierka 1:4000, ekvidištanta 2 m, 

stav máj 2015, v norme ISSOM, formát mapy A4, mapy budú v 
euroobaloch. 

 
Opis terénu:  Na malom území (0,3 km2) sa striedajú veľmi rôznorodé krajinné typy 

od starostlivo upravených parkov s roztrúsenými budovami cez výrobno-
skladovú zónu, výsypky historického stavebného odpadu zarasteného 
lesom (skutočná orientačná lahôdka!) až po pôvodné sezónne podmá-
čané jelšiny a preslnené dubiny a jaseniny, často s krovitým (väčšinou 
nepichľavým) podrastom. Výškové rozpätie je 165 – 215 m n.m., väčšina 
terénu je na mierne naklonenom svahu prechádzajúcom do roviny, iba 
okrajové časti a oblasti s terénnymi úpravami sú strmšie. 

 
Centrum pretekov:      Areál SAV, Spoločenské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 

GPS: N 48°10′12″  E 17°04′18″ 
 
Parkovanie: Priamo v areáli SAV, dodržujte pokyny usporiadateľskej služby! 
 
Prezentácia:   V centre pretekov 9.30 – 11.00 hod. 
 
Štart pretekov:  Prvé kategórie o 13:00 hod. 
 
Ubytovanie:   V telocvični v Lozorne, GPS: N 48°20′15″  E 17°02′42″, 

za cenu =3,- €/osoba/noc. 
 

 



Pevné lôžka organizátor nezabezpečuje. 
Odporúčame: Inštitút pre verejnú správu, ul. M.Schneidera Trnavského 
1/a, 844 10 Bratislava, http://www.ivs.sk/kontakty.html, 
pani M.Vražbová, tel. 02/6010 2375, email: marta.vrazbova@ivs.vs.sk 

 
Vyhlásenie výsledkov:  V sobotu popoludní (13.6.) spolu s M-SR v NOB. 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1                                     

Hlavný rozhodca:    Ján Furucz, R1 
Staviteľ tratí:  Juraj Šmelík, R1 

 
Informácie:   Dušan Formanko, e-mail: formanko@t-zones.sk  
 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných 

vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2015. 
 
Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 20.4.2015. 
 
Poznámka: Po vyhlásení výsledkov pretekov sa v rovnakom areáli uskutoční 2. kolo 

Slovenského pohára v PO (presnej orientácii) v disciplíne TempO. 
 
 
 

 
Dušan Formanko              Ján Furucz 
riaditeľ pretekov          hlavný rozhodca 

 
 
 
 

                      
                                                     
 
 
 
 
              SPONZORI PRETEKOV: 

 

 
 

                         
 
 
 


