
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

TJ Slávia Farmaceut Bratislava 

POKYNY 

2. kolo oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu 

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

Technické 

zabezpečenie: 
TJ Farmaceut Bratislava 

Dátum: 22.4.2017 (sobota) 

Klasifikácia: 
Otvorené, denné preteky trojčlenných štafiet v orientačnom behu s pevným poradím 

kontrol. 

Centrum 

pretekov: 
Križovatka asfaltových ciest južne od Kačína, cesta na zhromaždisko bude značená od 
konečnej autobusu na Kačíne, cca 300 m. 

Prihlášky: 

do stredy  19. 4. 2017  

On-line v systéme http://www.orienteeringonline.net/ 

Dohlášky  a zmeny po termíne na adrese: fba.prihlasky@gmail.com 

(prihláška je platná až po spätnom potvrdení) 

Prezentácia: 

9,00-10,30 hod v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú 

odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu (na odprezentovanie klubu 

stačí jeden vedúci s aktuálnymi prihláškami). 

Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste na e-mailovú adresu: 

fba.prihlasky@gmail.com 

Doprava: 

Autobusové spojenie MHD linka č. 43 z Patrónky, prípadne na bicykli alebo pešo (najbližšie 

z Lamača). Rešpektujte prosím zákazy vjazdu autom do lesoparku. 

https://imhd.sk/ba/media/mn/00001696/Denne-linky-20170130.pdf 

https://imhd.sk/ba/doc/sk/16338/Posilnenie-MHD-pocas-podujatia-Bratislavske-mestske-

dni-22-23-4-2017 

https://imhd.sk/ba/doc/sk/16355/Zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-autobusov-od-22-4-

2017 

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/43/smer/Zelezna-studnicka-
Lesopark/zastavka/Patronka/419430690846?d=20170422 

Súťažné 

kategórie: 

Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. Možné 
zoskupenia sú M-W-M, M-W-W, W-W-M alebo W-W-W, pričom ak je v štafete len jedna 
žena, musí absolvovať stredný úsek.  
Aj detské kategórie štafiet (do 12 rokov a do 16 rokov)sú trojčlenné a platí pre ne to, čo 
u dospelých kategórií. 
Kategórie: 
do 12 rokov 
do 16 rokov 
17-49 rokov 
50- rokov 
OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti) 
Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórií OPEN a DETI. 
Podrobné pokyny k súťaži štafiet nájdete tu:  
http://zapad.orienteering.sk/doc/2017/2017stafetyZO.pdf 

http://www.orienteeringonline.net/
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https://imhd.sk/ba/doc/sk/16338/Posilnenie-MHD-pocas-podujatia-Bratislavske-mestske-dni-22-23-4-2017
https://imhd.sk/ba/doc/sk/16338/Posilnenie-MHD-pocas-podujatia-Bratislavske-mestske-dni-22-23-4-2017
https://imhd.sk/ba/doc/sk/16355/Zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-autobusov-od-22-4-2017
https://imhd.sk/ba/doc/sk/16355/Zmeny-v-cestovnych-poriadkoch-autobusov-od-22-4-2017
https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/43/smer/Zelezna-studnicka-Lesopark/zastavka/Patronka/419430690846?d=20170422
https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/43/smer/Zelezna-studnicka-Lesopark/zastavka/Patronka/419430690846?d=20170422
http://zapad.orienteering.sk/doc/2017/2017stafetyZO.pdf


Nesúťažná 

kategória: 

Prosíme rodičov a trénerov, aby dbali na to, že počas súťaže štafiet nie je podľa pravidiel 
prípustné, aby pretekárov sprevádzal doprovod tak, ako je to v kategórií RD. Porušenie 
tohto pravidla vedie k diskvalifikácií celej štafety.   
 

Pre deti, ktoré ešte nie sú schopné bežať samé s mapou budú pripravené trate „DETI“.  
Bežia s mapou, razia do mapy a na kontrolných stanoviskách sú tréningové (15x15cm) 
lampióny s obrázkami na dohľad. Či sa podarí zorganizovať drobcov do súťaže štafiet alebo 
to nakoniec skončí ako súťaž jednotlivcov, uvidíme. 
Hľadáme možnosti ako zaujať aj malé deti. Deti v tejto kategórií nemusia byť z jedného 
klubu. 
Každopádne je to kategória nesúťažná (tak ako obrázkové trate jednotlivcov) a odmenení 
budú všetci pretekári. 

Štart: 

Hromadný štart prvých úsekov:   

do 12 rokov 11,05 hod 
do 16 rokov 11,00 
17-49 rokov 11,00 
50- rokov 11,05 
OPEN   11,05 

 Kategória DETI v čase od 11,30 do 12,30 hod. 

Parametre 

tratí: 

Kategória: Dĺžka (km) Prevýšenie (m) Počet ks 
DETI 0,35   
do 12 rokov 1,86 30 8 
do 16 rokov 2,36-2,6 60 10/11 
17-49 rokov 3,58-4,43 110/150 11/14 
50- rokov 2,0-2,3 60 10/11 
OPEN 1,98-2,48 70 9/11 

 

Mapa: 

U veveričky , veľkosť A4, stav apríl 2017 

mierka 1 : 7 500, e=5m, v mapníkoch 

mapa pre orientačné športy podľa normy ISOM 2000, autor: Maroš Bukovác 

Popisy sú iba na mapách. Mapy budú v cieli pri vyčítaní SI odoberané pretekárom až do 

vyštartovania posledného pretekára tretieho úseku. 

Opis terénu: Typické lesné porasty Malých Karpát. 

Vzdialenosti: Centrum  = štart aj cieľ   

Štartovné 

čísla: 

Štartovné čísla budú pridelené jednotlivým štafetám po odprezentovaní. Po ukončení 
prezentácie všetkých klubov budú súpisky štafiet zverejnené na info panely. 
Pretekári sú povinní mať počas preteku štartovné číslo umiestnené na hrudi. Číslo 
označuje  štafetu, počet bodiek označuje poradie úseku.  
Prosím dodržte čísla SI pre štafety a poradie úseku podľa prihlášok odovzdaných na 
prezentáciu. Nedodržanie ktorejkoľvek z týchto podmienok môže viesť k diskvalifikácii 
štafety. 

Raziaci 

systém: 

SportIdent, zapožičanie SI čipu … 2 € 

Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€ 

Jeden SI nemôže byť použitý v pretekoch viackrát. 

Pri zlyhaní SI systému na KS žiadame pretekárov o použitie mechanických kliešťov – KS 

oraziť do vyznačeného miesta v mape. 

 



Organizácia 

zhromaždiska: 

V centre pretekov bude na informačnej tabuli zverejnený plán zhromaždiska 

s naznačenými dôležitými miestami (clear, check, hromadný štart prvých úsekov, mapy na 

druhé úseky, verejná kontrola,  finish, vyčítanie, atď.)  

Ukážka priebehu pretekov a odovzdávky bude o 10,50 hod. 

Rozcvičovanie: Asfaltová cesta od zhromaždiska smerom Železná studnička. Lesné porasty a iné cesty sú 
zakázaným priestorom. 

Vyhlásenie a 

zverejnenie 

výsledkov: 

Predbežne o 13,30 hod 

V kategóriách štafiet budú vyhlásené prvé tri štafety. 

Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk 

Pravidlá, 

protesty 

Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2017 a podľa Propozícií 

rebríčkovej súťaže štafiet pre rok 2017. 

Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.  

Funkcionári 

pretekov: 

riaditeľ pretekov: JUDr. Dušan Hrnčiar  

hlavný rozhodca: Alena Bukovácová 

staviteľ tratí: Maroš Bukovác 
 

Iné: 

 V priestoroch zhromaždiska sú k dispozícií toalety, stany aj teplý čaj pre pretekárov. 

Keďže oblastné preteky štafiet sme obnovili po dlhej dobe, prečítajte si prosím pozorne 

Protokol prvého kola:  

http://sandberg.orienteering.sk/snezienka/2017/protokolSM2017.pdf 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ 

NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM 

TÝCHTO PRETEKOV. 

Hlavný rozhodca: 
Alena Bukovácová 

Riaditeľ pretekov: 
JUDr. Dušan Hrnčiar 

 

Prajeme vám príjemnú zábavu a potešenie zo štafetového 

súťaženia ! 
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