
 
 
 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2012  
v nočnom orienta čnom behu  

 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2012  

v orienta čnom behu v šprinte  
 
 

PROPOZÍCIE  
 
Organizátor: 
Slovenský zväz orientačných športov  http://www.orienteering.sk/ 
 
Technické zabezpe čenie: 
Klub orientačného behu Martin 
 
Dátum konania:            14. september 2012 – MSR v no čnom OB  

      15. september 2012 – MSR v OB v šprinte  
  
Miesto konania:  
MSR v nočnom OB:  Mošovce, okres Turčianske Teplice, GPS: 48°54'34" N, 
18°53'15" E   
 
MSR v OB v šprinte: Martin, Múzeum slovenskej dediny, GPS: 49°02'18"N, 
18°55'42"E 
 
Klasifikácia pretekov:  
Piatok 14.9.2012 –  nočné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu, 

s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
Sobota 15.9.2012 – denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu 

v šprinte, s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 
Kategórie:   
MSR v nočnom OB: 
M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55-  
W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55- 
Verejné preteky: K 3 - kondičná trať 
 
MSR v OB v šprinte: 
M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55-  
W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55- 
Verejné preteky: M -12, W -12, K 2 (kondičná trať pre všetkých nad 12 rokov) 



Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade, ak sa do 
kategórie prihlásia menej ako 3 pretekári.  
 
Do pondelka 3.9.2012 e-mailom na adresu:  vaclavik@sevis.sk, použite 
prihlasovací formulár, dostupný na: 
http://www.orienteering.sk/ranking/index.htm v časti Kluby - Prihlášky. 
 
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.  
V prihláške uveďte objednávku ubytovania, rozpis platieb a požiadavky na 
zapožičanie SI čipov. 
Poplatky je možné uhradiť na účet Klub orientačného behu Martin,  
č.ú.: 262 3816 128/1100, Tatra banka,a.s., alebo pri prezentácii.  
V prípade platby na účet ako účel platby (špecifický symbol) uveďte skratku 
Vášho klubu, konštatný symbol 0308, variabilný symbol 14092012. 

  
Prihlášky po termíne 3.9. 2012:  iba podľa možností usporiadateľa a za 
zvýšené štartovné. 
          
Štartovné:    
M SR v nočnom OB  do 3.9.2012   po 3.9.2012 
Majstrovské kategórie   6 €    9 € 
Verejné preteky    4 €    6 € 
M SR v OB v šprinte  do 3.9.2012   po 3.9.2012 
Majstrovské kategórie   6 €    9 € 
Verejné preteky    4 €    6 € 

 
Raziaci systém:  
Na oboch pretekoch b ude použitý  SPORT ident, uveďte prosím číslo 
vlastného SI čipu do prihlášky. Pre záujemcov bude SI čipy organizátor 
požičiavať za úhradu 2,-€ na deň pri prezentácii, v prípade nevrátenia čipu 
vyžadujeme 30,- € za kus.  
 
Ubytovanie :  
Núdzové ubytovanie (telocvičňa, vlastné spacáky), 3 €/osoba/noc – 
zabezpečuje usporiadateľ.  
 
Športovo-rekreačné zariadenie Drienok, Mošovce – je potrebné objednávať 
individuálne a včas – NIE PROSTREDNÍCTVOM usporiadateľa. 
   
Iné možnosti ubytovania:  
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/turiec, www.infoturiec.sk 
 
Stravovanie:   
Bufet na zhromaždisku, reštauračné zariadenia v okolí. 
 
Doprava:   
Usporiadateľ  dopravu nezabezpečuje. 
 
Zhromaždisko:   
14.9.2012 (piatok): Športovo – rekreačné zariadenie Drienok, Mošovce  
http://www.drienok.sk/home/o-nas 
 
15.9.2012 (sobota): Múzeum slovenskej dediny (skanzen), Martin 
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=msd_em_snm 



Prezentácia:   
14.9.2012 (piatok)  – 18.00 - 19.30, ŠRZ Drienok, Mošovce  

 

 
 
15.9.2012 (sobota) –   9.00 -  10.30, na zhromaždisku 
http://www.skanzenmartin.sk/ 
 
 

 
   
Štart  00:   
14.9.2012 (piatok)   –  20:30 MSR v nočnom OB 
15.9.2012 (sobota) –  12:30 MSR v OB v šprinte  
 
Vzdialenosti: 
14.9.2012 (piatok)  – MSR v nočnom OB 
Zhromaždisko – cieľ:    1500 m  
Cieľ – štart   :    bude spresnené 
   



15.9.2012 (sobota)  – MSR v OB v šprinte 
Zhromaždisko – cieľ    :    0 m  
Zhromaždisko – štart   :   150 m, prevýšenie 0 m 
 
Terén: 
MSR v nočnom OB: Prevažne ihličnatý les, vo väčšine priestoru veľmi dobre 
priebežný, väčšinou  s veľmi dobrou viditeľnosťou. Časť priestoru je tvorená 
lúkami. Sieť ciest a chodníkov stredne hustá, v lese je väčšinou trávnatý 
podklad.  
 
MSR v OB v šprinte: Priestor pretekov sa nachádza v areáli skanzenu a 
priľahlých  ihličnatých lesíkoch a otvorených priestoroch s veľkým množstvom  
umelých i terénnych detailov. Terén je väčšinou prehľadný a čistý, umožňujúci 
rýchly beh. Asfaltové alebo betónové cesty sa vyskytujú minimálne, 
neodporú čame obuv s hladkou podrážkou.   
 
Mapy: 
MSR v nočnom OB: ISOM 2000, mierka 1:10 000, rozmery mapy budú 
spresnené. Stav: leto 2012,  autor: Peter Ďurčo. Na štarte budú k dispozícii 
mapníky. 
 
MSR v OB v šprinte: ISSOM 2007, mierka 1:4 000, rozmery mapy budú 
spresnené. Stav: leto 2012,  autor: Milan Petrinec. Na štarte budú k dispozícii 
mapníky. 
 
Vyhlásenie výsledkov:  V sobotu popoludní na zhromaždisku spolu s 
vyhlásením výsledkov MSR v nočnom OB. 
 
Po vyhlásení výsledkov sa v sobotu 15. 9. 2012 uskutoční v priestoroch 
skanzenu spomienkové stretnutie pri príležitosti 80. výročia orientačného 
športu na Slovensku. 
 
Hlavní funkcionári pretekov: 
Riaditeľ pretekov         Martin Václavík   R1        
Hlavný rozhodca         Marian Kazík   R1 
Stavitelia tratí                 Peter Chvojka    MSR v nočnom OB 
       Igor Štefko    MSR v OB v šprinte 
 
Informácie: 
Všetky dôležité informácie budú zverejnené na www.orienteering.sk  
Ďalšie informácie -  vaclavik@sevis.sk    tel.: 0903/ 821 303 
 
Iné: Každý ú častník pretekov sa ich zú častňuje na vlastné riziko a 

vlastnú zodpovednos ť. 
 
Preteky sa uskutočnia ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, 
žiadame o ohľaduplné správanie sa a dodržiavanie pokynov organizátorov. 
 
Schva ľovacia doložka: 
Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 1.8.2012. 
 

Tešíme sa na Vašu ú časť. 
Martin Václavík, v.r.      Marian Kazík, v.r. 
riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 


