
Príloha č. 3 k správe o činnosti MK 
 
Návrh 
 
9. Usporiadateľ majstrovských pretekov v orientačnom behu najneskôr 21 dní pred termínom prihlášok 
uverejnených v propozíciách majstrovstiev SR príslušnému členovi Mapovej komisie SZOŠ podľa tohto 
rozpisu 
 
Majstrovstvá Slovenska na stredných tratiach meno&kontakt 
Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB   meno&kontakt 
Majstrovstvá Slovenska v šprinte    meno&kontakt 
Majstrovstvá Slovenska v šprint. štafetách   meno&kontakt 
Majstrovstvá Slovenska na dlhých tratiach  meno&kontakt 
Majstrovstvá Slovenska v štafetách   meno&kontakt 
 

- zašle e-mailom súťažnú mapu vo formáte *.ocd 
- zašle jeden skúšobný výtlačok z každej súťažnej mapy z tej istej tlačiarne, ktorá má byť použitá na tlač 

máp na majstrovské preteky 
 
Ak usporiadateľ dá mapy vytlačiť v jednej z týchto tlačiarní 
 
Reklamy Jilemnice 
http://www.reklamy-jilemnice.cz/ 
gsm: +420 608 050 615 
email: martin.vik@reklamy-jilemnice.cz 
 
NORD Service Opava 
http://www.nord-service.cz/ 
Mirek Hadač 
602 719 817 
hadac@nord-service.cz 
 
Žaket 
http://www.zaket.cz/index.php?page=orientacni-beh 
tel. +420210083570 
info@zaket.cz 
 
Cart print, s.r.o. (len pre offsetovú tlač) 
Štúrova 57/B 
94901 Nitra 
tel.: 0376519905, 0907744652, 0903 622 257 
cartprint@emapy.sk 
 
RNDr. Vlastimil Autrata V.B.A. (len pre digitálnu tlač) 
Mierová 38, 821 05 Bratislava-Ružinov 
02 / 444 425 31 
02 / 444 425 32 
0903 245 560 
0905 628 586 
info@autrata.sk, autrata@autrata.sk 
 
nie je povinný poskytovať MK skúšobný výtlačok. 
 
 

Člen mapovej komisie obratom potvrdí príjem mapy a výtlačku a najneskoršie do 10 dní pred 
termínom prihlášok pošle usporiadateľovi vyjadrenie, obsahujúce buď odobrenie mapy a jej tlače na 
majstrovskú súťaž alebo zoznam porušení normy a nedostatkov tlače, ktoré musí usporiadateľ do riadneho 
termínu prihlášok majstrovskej súťaže odstrániť. Mapová komisia poskytne usporiadateľovi majstrovstiev 
maximálnu súčinnosť pri odstraňovaní chýb. 



Ak usporiadateľ nedodá mapu v požadovanom formáte alebo ak sa usporiadateľovi majstrovskej súťaže 
nesúlad mapy s normou nepodarí odstrániť, Mapová komisia SZOŠ po konzultácii so sekciou OB súťaži odníme 
štatút majstrovstiev Slovenska a priradí štatút nemajstrovských rebríčkových pretekov. O tejto skutočnosti 
upovedomí usporiadateľov a pretekárov najneskôr v deň riadneho termínu prihlášok. 

Člen MK, ktorý hodnotí mapu na príslušné MSR, sa ich smie zúčastniť len mimo súťaž. Výnimku mu 
v prípade aktualizovanej verzie už známej mapy môže poskytnúť hlavný rozhodca pretekov. Po zverejnení mapy 
sa už ďalších MSR konaných na tejto mape alebo mape z nej odvodenej zúčastniť smie. 

 


