
Ahojte, prosím čítajte pozorne (popr. si uložte) 

Hneď na začiatku pár rád za desiatky (stovky eur): 

1. Dioptrické okuliare si uviaž na gumičku keď ideš behať do lesa 

2. Ak už musíš brať so sebou do lesa telefón a iné elektronické „hračky“, maj ich vždy 

v zazipsovanom vrecu  

3. Na SI card (čip) si priviaž gumičku, aby si ho nestratil  

Cez stránku FBA vám bolo vytvorené a zaslané e-mailom prihlasovacie heslo. Prostredníctvom tohto 

hesla sa môžete prihlasovať na preteky (heslo je použiteľné pre prihlásenie všetkých členov rodiny), 

tiež môžete písať články a komentovať už napísané články. Vkladanie fotiek nie je zložité-ak máte 

záujem, vysvetlím, ale jednoduchšie (kým vám to neukážem priamo cez počítať) je poslať mi fotku 

k článku vo formáte pdf  a ja ju tam  priložím.   

Čo sa týka prihlasovania: 

 Hneď ako sú zverejnené prvé info o pretekoch = termíny jednotlivých kôl rebríčkov, 

medzinárodné preteky a pod, zadávame ich do databázy, aby ste vedeli o termínoch, kedy sa 

budú konať(môžete si dlhodobo plánovať napr. leto, nedeľné návštevy starkých a pod)  

 Keď sú verejne prístupné propozície = prvé dôležité info, vkladáme dátumy prihlasovania 

a zasielame jednoduchý upozorňovací informačný meil s termínom prihlášok. 

 S vaším menom sú naviazané isté údaje (kategória, číslo čipu...) –tie si viete pri zadaní 

prihlášky zmeniť aj sami – napr. na pretekoch ZO (západná oblasť) behám Open, ale v 

Maďarsku si chcem vyskúšať M19B - toto si na jednotlivý pretek viete sami zmeniť. Ak sa ale 

zmení niečo dlhodobé (napr. číslo čipu alebo dieťa sa presunie z kategórie H10 do kategórie 

H12), dajte mi vedieť, opravím to „nastálo“ ja-aby to bolo ako predvolené a nemusíte to stále 

preklikávať.  

 So systému sa môžete prihlásiť na jednotlivé preteky hneď ako sú tam zadané, netreba čakať 

na informačný e-mail. Ak je potrebné sa z pretekov odhlásiť kvôli akejkoľvek príčine a je to 

podľa propozícii ešte v termíne prihlasovania, sami sa odhláste prostredníctvom prihlasovacie 

systému. Ak je ale už po termíne prihlasovania, kontaktuje zodpovednú osobu (v prípade 

pretekov v Západnej oblasti SR je to obyčajne Peter Mižúr –najlepšie 0902677883 

telefonicky), aby Vás odhlásil. Častokrát to vieme vybaviť bez finančnej straty. Ak nám to 

nedáte vedieť a len neprídete,  musí oddiel platiť štartovné, aj keď nepretekáte. Príklad: 

preteky sa konajú 18.3. termín prihlášok, kt. je v propozíciach je 14.3. Cez FBA sa treba 

prihlásiť do 12.3 (potrebujeme nejaký čas na spracovanie prihlášky). Si riadne prihlásený 

10.3., ale 11.3. sa ráno zobudíš s hrozným kašľom. Jednoducho sa odhlásiš z FBA 

prihláškového systému a je vybavené. Ak sa však s kašľom zobudíš 15.3.(Peťo už odoslal 

prihlášku za FBA), tak mu prosím zavolaj alebo napíš SMS a ostatné už vybaví on.   

 V zmysle dohody zo Záveru sezóny 2015 platí nasledovné : 

Prostredníctvom prihláškového systému od januára 2016 budeme sledovať neúčasť na pretekoch, 

kam boli jednotliví pretekári prihlásení. Bez ohľadu na dôvod neúčasti pred koncom kalendárneho 

roku dostanú všetci dlžníci e-mailom vyúčtovanie, ktoré bude potrebné zaplatiť pred 

zaregistrovaním na rok 2017. Ušetríme tak v klube nemálo finančných prostriedkov. 

Ak pretekár vie, že nemôže na preteky napriek prihláseniu prísť, žiadame, aby to čo najskôr 

oznámil telefonicky alebo SMS správou Peťovi Mižúrovi, resp. ak je v prihláškovom systéme 



napísaný iný vedúci, tak jemu. Častokrát je organizátor ohľaduplný a vyjde nám s odhláškou 

v ústrety aj keď je už po termíne prihlášok a my opäť ušetríme. 

 FBA vlastní 5kusov čipov, ktoré požičiavame prednostne deťom, popr. začínajúcim dospelým. 

Pokiaľ ešte nemáte vlastný čip, napíšte do poznámky v prihláške –prosím požičať čip. Ten si 

prevezmete pred a po preteku vrátite Alene 

 

 Keďže ste riadni členovia FBA, prosím prihlasujte sa na preteky v orientačnom behu výhradne 

prostredníctvo prihláškového systému, v prípade nejasností kontaktujte Peťa Mižúra alebo 

Alenu. Nemusíte chodiť na prezentáciu a nič vybavovať. 

 Do systému zadávame aj pár atletických pretekov na kt. chodia členovia FBA - je to len info, 

aby sme navzájom vedeli, že tam ide aj nejaký kamoš z FBA - každý s avšak prihlasuje sám, 

prihlášky nejdú cez účtovníctvo FBA.   

 Ak máte záujem ísť na preteky, kt. nie je v systéme a viete o nich, kontaktujte Alenu, dám ich 

tam. 

Alena 

Celkom dobrý link je pre Vašu info aj toto: 

http://www.orienteering.sk/page/zapadna-oblast 

 

http://www.orienteering.sk/page/zapadna-oblast

