
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

Propozície pretekov 
 

Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu. 
 
Technické zabezpečenie:  TJ  RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Termín:    14. júna 2015 (nedeľa)  
 
Kategórie: W/ -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A 

M/ -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 
      65-A, 70-A, 
 

Verejné preteky: RD - dieťa alebo začiatočník s doprovodom. 
W-10, M-10, jednoduché trate pre deti. 
K3 - kondičná, orientačne náročnejšia trať v dĺžke asi 3 km. 
N - náborová, orientačne jednoduchšia trať pre začiatočníkov v dĺžke asi 2 km. 

 
Organizátor si vyhradzuje právo kategóriu zrušiť, alebo ju zlúčiť s inou 
kategóriou v prípade, že sa do nej prihlásia menej ako 3 pretekári. 

 
Klasifikácia pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých 

tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť. 
   
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:   RD, M/W -10, -12A,    =4,- € 

M/W -14A, -16A,  65-A, 70-A, K3, N =5,- € 
Ostatné kategórie    =8,- € 
Detská obrázková trať   zadarmo 
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: pre kategórie M-18, M21-E, M21-B, M35-, W21-, W35- : 

Trniny - Long1, mierka 1:15000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2015, 
formát mapy A4, bez vodovzdornej úpravy. 
pre ostatné kategórie: 
Trniny - Long2, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2015, 
formát mapy A4, bez vodovzdornej úpravy. 

    pre Obrázkovú trať: 
    Detské trniny, mierka 1:2000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2015, 
    formát mapy A4, bez vodovzdornej úpravy. 
 
Opis terénu: Listnatý les, prevažne veľmi dobre priebežný s veľkou hustotou ciest a 

s množstvom výrazných stromov. V západnej časti mapy je miestami 
les hustejší s podrastom do výšky kolien, s mnohými násypmi a menšími 
terénnymi prvkami. 

 
Centrum pretekov:      Areál Biofarmy Príroda, Stupava. GPS: N 48°18′20.4″  E 17°02′35.9″ 

Z cesty 1.tr. č.2 Stupava-Lozorno, odbočiť 2,5 km za Stupavou doprava. 
Príjazd je úzkou obojsmernou asfaltovou komunikáciou v dĺžke 1,7 km. 
Pozor na dodržiavanie predpísanej rýchlosti v tomto úseku! 

 



Parkovanie: Postupne, pozdĺžne na príjazdovej ceste pred vstupom do areálu. 
Dodržujte pokyny usporiadateľskej služby! 

 
Prezentácia: V sobotu 13.6.2015, v čase 9.30 – 11.00 hod., Areál SAV, Spoločen- 

ské centrum, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 
GPS: N 48°10′12″  E 17°04′18″ 

    V nedeľu 14.6.2015 v centre pretekov v čase 8.30 - 9.00 hod. 
 
Štart pretekov:  00:00 = 10:00 hod. 
 
Vyhlásenie výsledkov:  V nedeľu popoludní (14.6.) v centre pretekov. 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Dušan Formanko, R1                                     

Hlavná rozhodkyňa: Beata Vávrová, R1 
Staviteľ tratí:  Marián Mikluš, R3 

 
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. 
 
 
 

 
Dušan Formanko              Beata Vávrová 
riaditeľ pretekov          hlavná rozhodkyňa 

 
     
 

                       
                                                     
 
 
 
 
              SPONZORI PRETEKOV: 

 

 
 

                          
 
 

                                                        


