
Sekcia orientačnej cyklistiky SZOŠ 
 

VYKONÁVACIE PREDPISY k súťažiam v orientačnej cyklistike v r. 2012 
 
 

A – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 
 
1.  Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 
 na stredných tratiach (MSR v OC middle)  

termín:  28. 4. 2012 
miesto:  Šaštín - Stráže 
kategórie: W -17, W -20, W 21-E, W 40- 

M -17, M -20, M 21-E, M 40-A, M 50- 
usporiadateľ: ŠK VAZKA Bratislava (VBA)  
informácie: Miroslav Lago 

+421 905 547612 
e-mail:  lago@vba.sk 

 
2. Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 

  na dlhých tratiach (MSR v OC long) 
termín:  29. 4. 2012 
miesto:  Šaštín - Stráže 
kategórie: W -17, W -20, W 21-E, W 40- 

M -17, M -20, M 21-E, M 40-A, M 50-  
usporiadateľ: ŠK VAZKA Bratislava (VBA)  

 
 3. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 
  v šprinte (MMSR v OC v šprinte)  
termín:  29. 9. 2012 
miesto:  Donovaly  
kategórie: W -17, W -20, W 21-, W 40- 

M -17, M -20, M 21-, M 40-, M 50-  
usporiadateľ: ŠK Biko Banská Bystrica (BBB)  
informácie: Michal Kundrata 
   Novomeského 21, 058 01 Poprad 

mobil  0905 517744 
e-mail:  mkundrata@csob.sk 

 
4. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 

  v štafetách 
termín:  30. 9. 2012 
miesto:  Donovaly  
kategórie: - ženy  (W-) 

- muži  (M-) 
usporiadateľ: ŠK Biko Banská Bystrica (BBB) 

 
 
 
 

 B – Slovenský pohár v orientačnej cyklistike (SP OC) 
 
1. kolo SP OC -  Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 
  na stredných tratiach (MSR v OC middle) 
  Český pohár, Maďarský pohár + WRE  
termín:  28. 4. 2012 
miesto:  Šaštín – Stráže 
usporiadateľ: ŠK VAZKA Bratislava (VBA)  
 
 



2. kolo SP OC -  Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 
      na dlhých tratiach (MSR v OC long) 
  Český pohár, Maďarský pohár + WRE  
termín:  29. 4. 2012 
miesto:  Šaštín – Stráže 
usporiadateľ: ŠK VAZKA Bratislava (VBA)  
 
 
3. kolo SP OC -  dlhé trate  
  Český pohár MTBO 
termín:  16. 6. 2012 
usporiadateľ: Start Blansko (SKB)  
miesto:  Blansko, ČR 
informácie: Marian Kazík, SZOŠ 

 
4. kolo SP OC -  stredné trate 
  Český pohár MTBO 
termín:  17. 6. 2012 
usporiadateľ: Start Blansko (SKB)  
miesto:  Blansko, ČR 
informácie: Marian Kazík, SZOŠ 
 

 
5. kolo SP OC -  stredné trate 
  Maďarský pohár MTBO 
termín:  21. 7. 2012 
usporiadateľ: MTBO HUN  
miesto:  Szebegény, Maďarsko 
informácie: Marian Kazík, SZOŠ 
 
6. kolo SP OC -  šprint 
  Maďarský pohár MTBO 
termín:  21. 7. 2012 
usporiadateľ: MTBO HUN  
miesto:  Szebegény, Maďarsko 
informácie: Marian Kazík, SZOŠ 

 
7. kolo SP OC -  dlhé trate 
  Maďarský pohár MTBO 
termín:  22. 7. 2012 
usporiadateľ: MTBO HUN  
miesto:  Szebegény, Maďarsko 
informácie: Marian Kazík, SZOŠ 
 
 
8. kolo SP OC -  Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike 
  v šprinte (MMSR v OC v šprinte)  
termín:  29. 9. 2012 
miesto:  Donovaly  
usporiadateľ: ŠK Biko Banská Bystrica (BBB) 
 
9. kolo SP OC  -  stredné trate  
termín:  29. 9. 2012 
miesto:  Donovaly  
usporiadateľ: ŠK Biko Banská Bystrica (BBB) 
 
 
 
 



Bližšie informácie získate u členov Sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ: 
 
 predseda  -  Mikuláš Šabo 

Planét 1, 821 02 Bratislava  mobil  0903 227734 
   e-mail:  mikulas.sabo@gmail.com 

 
 člen  - Marian Kazík 
    SZOŠ, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
    tel. 02-4924 9207 
    e-mail:  slovakia@orienteering.sk  mobil   0905 263 146  
 
 člen  - Ján Ďurín 
    Novomeského 57, 949 01 Nitra 
    tel./fax (R)  037-6519 905        mobil      0907 744 652  
    e-mail:   cartprint@emapy.sk 
 

člen  - Michal Kundrata 
Novomeského 21, 058 01 Poprad  mobil  0905 517 744 
e-mail:  mkundrata@csob.sk 

 
a na www: www.mtbo.sk  / www.orienteering.sk 
 
 

 
NEPREHLIADNITE! 
 
 
# Majstrovstvá Slovenska v OC sú v r. 2012 na 3 tratiach v pretekoch jednotlivcov - stredná trať, dlhá trať, šprint 
a v pretekoch štafiet. Stredná a dlhá trať nie sú medzinárodné MSR! 
 
# Platná kategorizácia, v ktorej sa súťaží v Slovenskom pohári v r. 2012, je nasledujúca: 
 

– dorastenky   (W –17) 
– juniorky  (W –20) 
– ženy  (W 21–) 
– veteránky  (W 40–)  

    +  - žiaci  (MW –14) 
– dorastenci (M –17) 
– juniori  (M –20) 
– muži  (M 21–) 
– veteráni  (M 40–) 
– veteráni  (M 50–)  

 
Kategória žiaci MW –14 je spoločnou pre obe pohlavia a je iba rebríčkovou kategóriou, majstrovské preteky sa v tejto 
kategórii nekonajú a neudeľujú sa v nej majstrovské tituly.  
 
# Usmernenie pre prihlasovanie sa pretekárov na preteky Slovenského pohára v zahraničí (na trati vypísanej 
kategórie na príslušnom podujatí budú pretekári registrovaní v SZOŠ získavať body do hodnotenia SP v OC 2012):  
 
      M 21-  W 21-  M 40-  W40- 

1. kolo 28. 4.  Šaštín – Stráže Middle  M 21-E  W 21-E  M 40-A  W40 alebo W50 
2. kolo 29. 4.  Šaštín – Stráže Long  M 21-E  W 21-E  M 40-A  W40 alebo W50 
3. kolo 16. 6.  Blansko  Long  H 21E  D 21E  H 40A  D40 alebo D50 
4. kolo 17. 6. Blansko  Middle  H 21E  D 21E  H 40A  D40 alebo D50 
5. kolo 21. 7.  Zebegény Middle  F 21E  N 21E  F 40  N40 alebo N50 
6. kolo 21. 7.  Zebegény Šprint  F 21E  N 21E  F 40  N40 alebo N50 
7. kolo 21. 7.  Zebegény Long  F 21E  N 21E  F 40  N40 alebo N50 

 
Ostatné kategórie sa prihlasujú v súlade so svojim vekovým rozlíšením.  



# Žrebovanie štartového poradia - aj v r. 2012 sa štartové pole delí na dve výkonnostné skupiny: 
 a) pretekári s licenciami (A alebo B), 
 b) ostatní (bez licencie). 
Najprv sa medzi sebou žrebujú pretekári bez licencií. Potom bez vynechania štartového intervalu sa žrebujú pretekári s 
licenciami. Tento spôsob žrebovania platí pre všetky preteky jednotlivcov v SR. Zahraniční pretekári sú žrebovaní v 
skupine bez licencií. 
POZOR! Počas sezóny sa môže zoznam držiteľov licencií rozšíriť - po majstrovských pretekoch! Evidenciu o aktuálnych 
licenciách má gen. sekretár SZOŠ. 
 
# Zoznam držiteľov licencií OC platných pre rok 2012: 
 
muži 
A - Matúš TRNOVEC VBA 
B - Matej PILKA SPE, Mikuláš ŠABO VBA, Pavol PAPRČKA PKE, Rastislav MALÁTEK VBA, Michal FRAŇO SPE,  

  Richard CHRAPPA VBA  
 
ženy 
B - Alena ĎURČOVÁ VZA,  Natália TYSZOVÁ TKE, Stanislava FAJTOVÁ VBA, Hana BAJTOŠOVÁ VBA, 
   Daniela TRNOVCOVÁ VBA, Anna FŰZY HUN 
 
juniori / juniorky 
B - Tomáš JÁNOŠKA RBA   /    Katharina CULLY VBA 
 
dorastenci / žiaci 
B - Matej Müller VBA, Andrej Cully VBA     /     Andrej DUBOVSKÝ PEZ 
 
veteráni 
A - Peter MLYNÁRIK VBA 
B - Tamás JANKÓ HUN, Juraj ŠMELÍK RBA, Ľudovít PAŽICKÝ RCP, Daniel KLUČÁR RCP, Marian KAZÍK RCP,  

   Ďurín Ján CNR, Vlastimil AUTRATA RCP, Vladimír GRAUZEL FBA, Juraj MALATIN RCP,  
   Peter FRAŇO ml. SPE, Jozef JÁNOŠKA RBA, Peter FRAŇO st. SPE 

 
veteránky 
B - Alena TRNOVCOVÁ VBA , Eva KRÁLOVÁ VBA, Soňa KAVECKÁ SPE, Marie FRAŇOVÁ SPE,  

  Táňa ČASNOCHOVÁ BBB 
 

# Kategória MW -14. V r. 2012 je kategória žiakov spoločná pre chlapcov a dievčatá. Usporiadateľ je povinný postaviť pre 
uvedenú kategóriu primerané trate (t.z. jednoduché, krátke - max. 5 - 7 km, v žiadnom prípade nie trať veteránov, juniorov, 
junioriek alebo žien!!!). 
 
# Dĺžky tratí. Usporiadateľ je povinný v propozíciách i pokynoch uviesť predpokladanú dĺžku trate pretekov VVpKS (napr. 
VVpKS s dĺžkou DT).  
 
# Tabuľka dĺžok tratí z Pravidiel OC SZOŠ: 
Dĺžky tratí pri pretekoch OC musia byť také, aby časy jednotlivých víťazov kategórií boli v nasledujúcom rozmedzí: 
 
kateg.      - šprint      - stredná trať       - dlhá trať    - ultradlhá trať    - štafety (úsek)       - voľný výber (p) KS 
 
dorastenky     20'  40'    50'         70´     25'           ako stredná, dlhá, alebo UDT 
juniorky         20'  40'    60'         90´     30'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
ženy         25'  45'    80'       110´     40'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
veteránky      20'  40'    60'         90´     30'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
 
dorastenci      20'  50'    70'         90´     30'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
juniori         20'  50'    80'       110´     40'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
muži         25'  60'  100'       130´     50'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
veteráni I.      25'  50'    80'       110´     40'           ako stredná, dlhá, alebo UDT 
veteráni II.     25'  50'    70'       100´     30'           ako stredná, dlhá, alebo UDT  
 



žiaci - nenáročná trať, dĺžka podľa uváženia usporiadateľa, 25-35 min.  
           Žiakom sa VVpKS ani DT ani UDT nestavia! 
Prípadne aj trať pre deti - odporúča sa postaviť jednoduchá, nenáročná, stužkami značená trať. 
 
Povolená diferencia je +/- 25 % pre všetky kategórie a druhy pretekov.  
 
# Do celkového hodnotenia Slovenského pohára v OC 2012 sa započítava 6 najlepších výsledkov (z 9 podujatí). 
Priemery sa započítavajú podľa súťažného poriadku, jednému pretekárovi však maximálne 1. Výnimkou sú pretekári a 
pretekárky štartujúci v ČP MTBO v kat. elita - môžu im byť započítané priemery 2, ak je jeden priemer za usporiadanie 
pretekov a druhý za štart v kat. inej ako je vypísaná kategória pre SP v rámci zahraničných pretekov MTBO. Pretekár, 
ktorému má byť priemer započítaný, musí byť uvedený v protokole oficiálnej výsledkovej listiny! O udelení priemeru 
rozhoduje sekcia OC. 
 
# Sekcia OC poskytne každému slovenskému usporiadateľovi v r. 2012 za každé kolo príspevok na technické 
zabezpečenie vo výške max. 120 eur. Tento bude zaslaný na účet usporiadateľa ak: 
 a - sú preteky usporiadané na území SR, 

b - v súlade s pravidlami rozošle propozície a výsledky v stanovenom termíne, 
 c - nebude anulovaná žiadna kategória, 
 d - technické zabezpečenie bude bez závažných nedostatkov. 
V prípade problémov z položiek a, b, c sa výška príspevku bude rovnať 0 (nule eur). V prípadoch z bodu d sa príspevok 
bude primerane krátiť.  
V prípade, že z prideleného rozpočtu nebude mať sekcia OC dostatok finančných prostriedkov na príspevky 
usporiadateľom, budú sa krátiť alikvotnou čiastkou.  
 
# Maximálna výška štartovného nie je regulovaná SZOŠ, stanovujú ju kluby realizujúce technické zabezpečenie podľa 
vlastného uváženia. Odporúčanie Sekcie OC SZOŠ: 

- M, W –14, kondičné a náborové preteky    do   3 € 
- M -17, W -17, M -20, W -20   do   6 € 
- ostatné kategórie    do   9 €  

 - štafety majstrovské    do 14 €  
- štafety nemajstrovské    do 10 €      

 
# Usporiadateľ je povinný akceptovať rozhodnutie Sekcie OC o zverejnení reklamy sponzora v propozíciách, 
výsledkoch, pokynoch a priestore pretekov.  
 
# Prví traja v každej kategórii MSR OC získajú medaily a diplomy, víťaz získa titul „Majster Slovenska na r. 2012 v 
orientačnej cyklistike na strednej trati“, „Majster Slovenska na r. 2012 v orientačnej cyklistike na dlhej trati“, „(Medzinárodný) 
Majster Slovenska na r. 2012 v orientačnej cyklistike v šprinte“, „(Medzinárodný) Majster Slovenska na r. 2012 v orientačnej 
cyklistike v štafetách“. 
 
# Víťaz Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2012 v príslušnej kategórii získava hodnotný putovný pohár, na 
ktorý sa vygravíruje meno držiteľa v príslušnom roku. V prípade troch víťazstiev získava pohár natrvalo. Do trvalého 
vlastníctva však získava jeho zmenšeninu. Je potrebné, aby víťazi z r. 2012 nezabudli putovné poháre doručiť včas pred 
ukončením súťaženia v SP v OC 2012 predsedovi Sekcie OC. 
Vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára v OC 2012 sa uskutoční 29. 9. 2012 po poslednom kole jednotlivcov SP v OC 
2012 (9. kolo SP v OC – middle, BBB). 
  
# Licencie sa získavajú podľa Súťažného poriadku SZOŠ v OC.  
 
# Zaradenie do konečného rebríčka Slovenského pohára. K tomu, aby bol pretekár zaradený do hodnotenia 
Slovenského pohára v OC nie je potrebné prihlásiť sa dopredu. Štartom aspoň v jedných pretekoch bude pretekár 
automaticky do hodnotenia Slovenského pohára v OC zaradený, ak je registrovaným členom SZOŠ alebo má mimoriadnu 
registráciu OC pre nečlena SZOŠ platnú na r. 2012 v pretekoch Slovenského pohára v OC. Nezaradený bude iba v tom 
prípade, ak ani v jednom z kôl Slovenského pohára v OC nebude klasifikovaný. 
 
# Bodovanie Slovenského pohára. Postup výpočtu bodovej hodnoty za výsledok, dosiahnutý v pretekoch: 
a)  Vypočítať stredný čas z časov troch najlepších pretekárov, ktorí štartovali v jednotlivom kole   
 SP. V prípade že je v kategórii hodnotených menej ako 5 pretekárov, stredný čas je totožný s ča- 
 som najlepšieho pretekára Ts = (T1+T2+T3)/3 (alebo Ts = T1) . 
b)  Počet bodov i-tého pretekára:    Bi = 100 x (2 - (Ti/Ts))  



 Výpočet sa robí na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením.  
c)  Pretekári, ktorí presiahli dvojnásobok stredného času, alebo boli diskvalifikovaní či vzdali,  

získavajú 0 bodov. 
 
# MMSR OC v pretekoch štafiet. V týchto pretekoch môžu štartovať klubové 2-členné (nie 3-členné) štafety. Súťaží sa 
spôsobom 2 x 2, t.z. každý člen štafety sa vydá na trať 2 razy (A-B-A-B). K týmto pretekom sa povoľuje mimoriadne 
hosťovanie, ktoré bude platné iba 30. 9. 2012 a nahlasuje sa najneskoršie do 12 hodín pred štartom. Preteká sa iba v 
kategóriách muži a ženy, odporúča sa, aby usporiadateľ pripravil aj kondičnú trať (open) ako verejné preteky. 

Odporúčané dĺžky úsekov: 
   muži max. 25 – 30 min./1 úsek  celkový čas víťaznej štafety max. 120 min. 
  ženy max. 15 – 20 min./1 úsek  celkový čas víťaznej štafety max.   90 min. 

 open max. 15 – 20 min./1 úsek  celkový čas víťaznej štafety max.   80 min. 
 
# Registrácia - platí Reg. poriadok SZOŠ.  
 
Mimoriadna registrácia OC. Pre nečlenov SZOŠ (platí aj pre zahraničných účastníkov, ak chcú štartovať v klubovej 
slovenskej štafete), vyhotoví sekcia OC mimoriadnu registráciu za poplatok: 
  15 € pre dospelého (nar. v r. 1986-1953), 
  10 € pre dospelého (nar. v r. 1993-1987 a 1952 a menej), 
    6 € pre dorastenca (nar. v r. 1997-1994), 
    2 € pre dieťa (nar. v r. 1998 a viac). 
Mimoriadna registrácia je platná po celý príslušný kalendárny rok registrácie. Takémuto registrovanému sa nevyhotovuje 
registračný preukaz. Mimoriadna registrácia môže byť aj pre subjekt nezdružený v SZOŠ (iný oddiel, zahraničný klub,...). 
 
# Hosťovanie - platí Prestupový poriadok SZOŠ.  
 
# Používanie ochranných prilieb (Pravidlá OC čl. 22.1) - Žiadna výnimka neplatí! 
 
# Rebríček bude zverejňovaný: 
 - priebežný  - čiastkový v Infobe a na www.orienteering.sk a na www.mtbo.sk 
   - úplný na jednotlivých pretekoch Slovenského pohára v OC 
 - konečný  - v spravodaji Infob a na www.orienteering.sk a na www.mtbo.sk  
 
# Odporúčame uvádzať v propozíciách a pokynoch túto formuláciu: 
- Všetci štartujúci a ostatní účastníci na tejto súťaži sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť, sú si vedomí svojej 
zdravotnej a technickej spôsobilosti. V prípade zranenia, úrazu alebo iných následkov na zdraví spôsobených počas alebo 
následkom pretekov si nebudú uplatňovať žiadne nároky voči usporiadateľovi. 
 

 
 

Vypracovali: 03. 04. 2012  členovia Sekcie OC SZOŠ - Mikuláš Šabo, Marian Kazík 


