
 

RR  OO  ZZ  PP  II  SS  

 
49. ročníka pretekov mužov o "JELENÍ PAROH" 

35. ročníka pretekov žien o "POHÁR REKTORA TU ZVOLEN" 
18. ročníka pretekov žien o "KRAVSKÝ ROH" 

Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu  
Kvalifikácia na školské majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2013 

 
Usporiadateľ : TJ Slávia TU Zvolen, SAŠŠ a Športový klub Sandberg Bratislava  
 
Termín: 20.10.2012 – stredná trať – o “Jelení paroh”, “Pohár rektora”, “Kravský roh” 
 21.10.2012 – stredná trať 
 
Kategórie: W-10, -12, -14, -16, - 18, 21E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65- 
 M-10, -12, -14, -16, - 18, -20, 21E, 21-B, 21-D, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- 

 K3 (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3 km), N (náborová, orientačne jednoduchá trať 
pre začiatočníkov), v prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií. 

Prihlášky: Do 15.10. prostredníctvom prihlasovacieho systému na webstránke 
www.orienteeringonline.net alebo na sandberg.orienteering.sk, kde je prihlasovanie 
možné aj bez predchádzajúcej registrácie. Neskoršie prihlásky možné len do počtu voľných 
máp (5 v kategórii). 

 
Štartovné: Deti zdarma; M,W-10,12, N = 3 EUR/deň;  W/M-14, W/M 65- a staršie, K3 = 5 EUR/deň, 

ostatní 6 EUR/deň. 2 EUR za požičanie SI čipu/deň. Platba za nevrátenie požičaného čipu je 
30 EUR. Platby uhradiť na účet ŠK Sandberg: 8924750/5200 v termíne zaslania prihlášky. 
Do informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.  

 

Prezentácia: 20.10. –  10,30–12,00 na zhromaždisku na oba dni, prípadne 21.10. od 8.00 v cieli  
 

Zhromaždiská:  
 20.10.  Pri kostole v bývalej obci Horné Opatovce oproti hlinikárni v Žiari nad 

Hronom Link na zhromazdisko,  GPS:  48.55853,18.851251 
 
 21.10. Chata Bieň, Bienska dolina, bufet k dispozícii   
 Link na zhormaždisko ,  GPS: 48.604538682, 19.071493149 

 
Štart: 20.10.: 13.00   21.10.: 9.30 
 
Ubytovanie: Zo So na Ne telocvičňa TU Zvolen, 3 EUR/noc, uhradiť spolu so štartovným na vyššie 

uvedený účet. Ďalšie možnosti ubytovania na posteli priamo v chate Bieň 045/5441100 (p. 
Ďuriš) alebo v Kováčovej, info  na http://www.kovacova.sk/ubytovanie.phtml?id5=1358  

 
Mapy: 20.10. – Zváraliská, 1:10000, terén použitý v roku 2011 na preteky Grand Prix Slovakia. Na 

sopečných horninách je kontinentálny terén strmých, väčšinou hladkých svahov 
s občasnými skalnými výstupmi. Na ich úpätí sú íly a štrkopiesky, v ktorých vodná erózia 
a zosuvy vytvorili sieť rozvetvených kľukatých výmoľov a medzi nimi terasky s kôpkami, 
hrebienkami a priehlbňami často vyplnenými bažinami. V teréne je väčšinou čistý listnatý 
les, miestami s podrastom a stredne hustá sieť ciest. Link na mapu Ladomer Juh 

 
 21.10. – Bieň, 1:10000, rôznorodý terén, väčšinou listnatý les rôznej priebežnosti, erózne 

ryhy, stará vojenská základňa, zosuvy, lúky. Link na mapu Bieň 2011 
 

Razenie:  Sportident 

http://www.orienteeringonline.net/
http://www.sandberg.orienteering.sk/
https://maps.google.sk/maps?q=48.55853,18.851251&num=1&t=h&z=19&vpsrc=0&vps=3&hl=sk
http://mapa.zoznam.sk/?z=14&n%5b0%5d=Chata%20Bie%C5%88&nc%5b0%5d=lightgreen&d%5b0%5d=Zhroma%C5%BEdisko%2023.10.2011&i%5b0%5d=default&p%5b0%5d=48.603517067977556,19.07200813293457
http://www.kovacova.sk/ubytovanie.phtml?id5=1358
http://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1054.jpg
http://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/1083.jpg


Detské trate: Pre deti bude v priestore zhromaždiska postavená obrázková trať bez mapy, razenie do 
papierových preukazov, štart ľubovoľne. 

  
Ceny: 20.10. – v kat. M19- a W19- víťazi získajú vypísané trofeje, víťazi všetkých kategórií                        

drobné vecné ceny 
 21.10. – víťazi kat. drobné vecné ceny, jeden vylosovaný pretekár z klasifikovaných malý                 

finančný príspevok   

Funkcionári:  riaditeľ  Rado Jonáš, radoslav.jonas@gmail.com, 0902488202 

 hlavný rozhodca Ivan Repáč,  repac@vsld.tuzvo.sk  0455206244, 0904354913    
 stavba tratí  Joe Wallner (sobota), Rado Jonáš (nedeľa) 

 tajomník  Marek Urban (prihlášky, výsledky, prezentácia) 
 
 
 Rado Jonáš       Ivan Repáč 
 riaditeľ       hlavný rozhodca 
 
 
Ukážky terénu: 
Sobota 20.10.       Nedeľa 21.10. 
                                                                                                                                               

              

mailto:radoslav.jonas@gmail.com
mailto:repac@vsld.tuzvo.sk

