
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

Pokyny pretekov Slovenský rebríček jednotlivcov 
 na strednej trati v orientačnom behu,  INOV-8 Cup 2018. 

 
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
 
Technické zabezpečenie:   TJ  RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk 
 
Termín:                  6.mája 2018, nedeľa 
 
Klasifikácia:  6.5.2018 - otvorené, denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s  
   určeným poradím kontrolných stanovíšť. 
 
Centrum pretekov: Rekreačné zariadenie Záruby na Jahodníku pri Smoleniciach, 
    GPS: N 48.500398   E 17.394397 
 
Parkovanie:  V areáli RZ Záruby za 1,-€/1 deň a obmedzene pozdĺžne na príjazdovej  
   ceste pred vstupom do areálu. Dodržujte pokyny organizátora! 

Prezentácia:  5.5.2018 v centre pretekov SRJ-SPE 10:00 - 12:00 hod., Cyklokaviareň Háj, 
                             Vojenská ul.59, Viničné 
   6.5.2018 v centre pretekov 8:30 až 9:00 hod., RZ Záruby na Jahodníku. 
 
Vzdialenosti: Zhromaždisko – spoločná trasa na štart č. 1 a 2, značené modrými stužkami 

Štart č. 1 – vzdialenosť 1000 m, prevýšenie 150m (kategórie M-14 až M 70-  
a W-16 až W 65-) 
Štart č. 2 – vzdialenosť 750 m, prevýšenie 100m (pre kat. M/W-10, M/W-10R,  
M/W-12, W-14 a N nábor). 
Celá trasa na štarty vedie v priestore pretekov, zakazuje sa cestu opúšťať v úseku 
až po štart č. 2. 
Rozcvičovanie je možné v priestore medzi štartom 2 a turistickým nástupom na 
jaskyňu Driny. 

   Zhromaždisko – cieľ 0 m (v areáli centra pretekov) 
 
Štart pretekov: 6.5.2018,  00:00 = 10:00 hod. 
   Vstup do predštartového koridoru je 3 minúty pred štartovým časom. 
   Pre kategóriu RD je voľný výber štartového času v intervale od 10.10 do 12.30 
   hod. Ostatné kategórie majú intervalový štart podľa štartovej listiny. 
 
Štartové listiny:     Budú zverejnené na internete, vyvesené na zhromaždisku a klubovú štartovú 
   listinu obdržia kluby pri prezentácii. 
 
Štartové čísla:  Pretekári pretekajú bez štartových čísiel. 
 
Opisy KS: Budú vytlačené na mapách a aj samostatne voľné na zhromaždisku. 
 
Mapa: Jahodník-Záruby, ISOM 2000, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m, stav apríl 2017, 

aktualizácia apríl 2018 (Juro Šmelík a Milan Petrinec), formát mapy A4. 
   Mapy budú vytlačené na vodeodolnom papiery Pretex. 
   Predchádzajúca verzia mapy bude vyvesená na zhromaždisku. 
 
Opis terénu:  Prevažná časť tratí (okrem M/W-10, M/W-12 a W-14) prebieha v členitom teréne 

 s množstvom skál, skalných polí a skalných zrázov. Vo východnej časti mapy 
 celoplošne rastie Medvedí cesnak, pod ktorým sú ťažšie vidieť skalné polia. 

  Doporučujeme zvýšenú opatrnosť v oblasti jaskyne Driny, hlavne pri KS č. 52, 54, 
 82 a 83, kde sú súvislé skalné bloky miestami vysoké cez 10 m a svah je veľmi 
 strmý. SV od KS č. 36 sa nachádza vchod do jaskyne a pretekárom bežiacim 
 zhora sa toto javí len ako skalný zráz vysoký 3m, vchod je však šikmo do svahu. 

           Preteky prebiehajú v Chránenej krajinnej oblasti, rešpektujte svojím správaním sa 
            túto skutočnosť. 
 



Použité špeciálne značky: Zelený krúžok = výrazný strom  
     Zelený krížik   = vývrat alebo výrazný peň 
     Modrý krúžok = studňa z murovaných stien obdĺžnikového tvaru 
     Čierny krížik   = iný objekt nedefinovaný mapovým kľúčom 
 
Systém razenia: SportIdent  

V predštartovom koridore je pretekár povinný vynulovať SI-čip (CLEAR) a vykonať 
kontrolu nulovania (CHECK). V cieli sa razí cieľová kontrola.  
V prípade poruchy jednotky SI sa razí kliešťami do vyhradených políčok na mape, 
v takom prípade je potrebné na túto skutočnosť upozorniť usporiadateľa v cieli a 
mapu s náhradným razením odovzdať cieľovému rozhodcovi. 
Vyčítánie SI-čipov bude na zhromaždisku. Vyčítajte si SI čipy bezodkladne po 
dobehnutí do cieľa. 

 
Cieľ:   Pretekári sú povinní v cieli odovzdať mapu – odložiť ju do sáčku podľa svojej  
   oddielovej príslušnosti. Mapy sa budú vydávať vedúcim klubov po odštartovaní 

 posledného pretekára, asi o 12.30 hod. 
   
Zmeny v kategóriách: Z dôvodu neobsadenosti organizátor zrušil kategórie W 70- a W-20. 
 
Parametre tratí:  Stredné trate podľa Pravidiel OB, čl. 9.2.2 

Predpokladané časy víťazov podľa Súťažného poriadku pre OB, čl. 3.1.6. 
 
Časový limit:  Všetky kategórie = 100 minút. 
     
Uzávierka cieľa:  O 14.00 hod. (v tomto čase musia byť všetci pretekári v cieli). 
 
Občerstvenie:  Na tratiach nie je žiadna občerstvovacia stanica. 
    V cieli po dobehnutí voda a malinovka.  
 
Obrázková trať:  Pre najmenšie deti bude pripravená obrázková trať v centre pretekov s 
    voľným výberom štartového času v intervale od 10:10 do 12:30 h. 

 Výsledky vyhlasované nebudú, pretekajúce deti dostanú sladkú odmenu. 
 
Zdravotná služba:  Na zhromaždisku bude k dispozícii profesionálny zdravotník. 
 
Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, R1                                     
    Hlavný rozhodca: Juraj Šmelík, R1 
    Staviteľ tratí:  Milan Petrinec, R1 
 
Protesty:   S vkladom =10,- € hlavnému rozhodcovi. 
    Rozhodcovská Jury sa ustanoví z prítomných rozhodcov 1. triedy na mieste 
    v prípade potreby riešenia protestu. 
 
Umývanie a WC:  Pretekári budú mať k dispozícii mobilné toalety, umývanie iba obmedzene 
    z vonkajšieho vodovodu v lavóroch. 
 
Stravovanie:  V centre pretekov v bufete: pivo, limo, káva, polievka, párky, napolitánky. 
 
Ubytovanie:   V telocvični na ZŠ Komenského v Smoleniciach, za cenu =3,-€/osoba/noc. 

   GPS: N 48.504197 E 17.430034 
    Pevné lôžka organizátor nezabezpečuje. 
 
Vyhlásenie výsledkov:  Ako súčet časov dvoch víkendových pretekov (5.5. a 6.5.2018) v centre 

pretekov, asi o 13.30 hod. 
 
Informácie:   Dušan Formanko, e-mail: formanko@t-zones.sk  
    Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné 
    riziko a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení 
    alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. 
 
 
 
 



 
Parametre tratí: 
 
Kategória Dĺžka Prevýšenie Počet KS  Kategória Dĺžka Prevýšenie Počet KS 

M10 1,20 km 25 m 5  W10 1,20 km 25 m 5 
M12 1,70 km 50 m 7  W12 1,70 km 50 m 7 
M14 2,40 km 80 m 11  W14 2,30 KM 60 M 10 
M16 4,40 km 155 m 20  W16 3,30 km 100 m 17 
M18 4,60 km 200 m 21  W18 3,60 km 110 m 19 
M20 4,60 km 210 m 20  W21E 4,60 km 210 m 20 
M21E 5,80 km 310 m 26  W21B 3,60 km 110 m 19 
M21B 4,60 km 210 m 20  W35 4,40 km 120 m 22 
M21D 3,70 km 105 m 16  W40 3,60 km 110 m 19 
M35 4,60 km 200 m 21  W45 3,70 km 105 m 16 
M40 4,40 km 120 m 22  W50 3,30 km 100 m 17 
M45 4,40 km 155 m 20  W55 2,70 km 85 m 13 
M50 3,60 km 110 m 19  W60 2,70 km 85 m 13 
M55 3,70 km 105 m 16  W65 2,40 km 80 m 11 
M60 3,30 km 100 m 17      
M65 2,70 km 85 m 13  RD 1,20 km 25 m 4 
M70 2,70 km 85 m 13  K3 3,50 km 100 m 17 
     N nábor 1,20 km 25 m 5 

 
 

Členovia  Oddielu OB TJ Rapid Bratislava prajú všetkým pretekárom 

a účastníkom pretekov hodnotné športové výsledky a príjemné zážitky! 
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SPONZORI PRETEKOV: 
 

                                                           
 
 


