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Národných rebríčkových pretekov v orientačnom behu na strednú trať a dlhú trať 

POHÁRA Slovenského raja 

Verejných pretekov v šprinte 

20. – 21. Septembra 2014 

 

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov  

 TJ Čingov Spišská Nová Ves 

Centrum pretekov: DOMOVINA n.o. (kaštieľ),  Žehra – Hodkovce, GPS 48°59'19.38"N, 

20°46'59.30"E 

Prezentácia: Piatok  19. septembra 2014 – v čase 18.00 – 22.00 , ZŠ na ul. Ing. O. 

Kožucha  11 (Kožuchova 11), Spišská Nová Ves, GPS  48°56'24.03"N, 

20°33'55.64"E 

 Sobota 20. septembra 2014 – v čase 7.00 – 9.00, v centre pretekov 

 Nedeľa 21. septembra 2014 – v čase 7.00 – 8.00, v centre pretekov 

Ubytovanie: Telocvične: ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha 11 (Kožuchova 11), Spišská Nová 

Ves 

 Do telocvične je vstup povolený len v prezuvkách. Dôrazne žiadame 

pretekárov o dodržiavanie čistoty a poriadku v telocvični. Telocvičňu je 

potrebné opustiť v sobotu a nedeľu ráno do 9:00. V sobotu poobede 

bude otvorená od 18:00.  

 Ubytovňa: LIMBA, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves,        

 GPS 48°56'27.66"N, 20°34'39.29"E 

Parkovanie: Len na vyznačených plochách. Žiadame o dodržiavanie pokynov 

 organizátorov. Zakázané je parkovať v obci a na príjazdovej ceste. 

 Parkovné: 1,--EUR/deň 



 

Stravovanie: bufet na zhromaždisku, reštauračné zariadenia v okolí. 

Vzdialenosti: Parkovisko – centrum: 200 m 

 Zhromaždisko – cieľ: 0 

 Cieľ – štart:  

 Stredná trať 20.9.2014: 330 m, prevýšenie 33 m 

 Dlhá trať       21.9.2014: 620 m, prevýšenie  0 m  

Štartovná listina: zverejnená na internete, vyvesená v centre pretekov. 

Štartovné čísla: Všetci pretekári bežia so štartovnými číslami, ktoré dostanú pri 

prezentácii. Na preteky v šprinte je vstup do hradu pre pretekárov 

možný iba so štartovnými číslami. Štartovné čísla sú zároveň vstupenkou 

na prehliadku Spišského hradu. Sprevádzajúce osoby si môžu zakúpiť 

štartovné čísla na prezentácii za 1,50 EUR. 

Opisy kontrol: Budú vytlačené na mapách a tiež budú k dispozícii na zhromaždisku. 

Štart 00: Stredná trať 20.9.2014 –  9 : 30 hod 

 Dlhá trať       21.9.2014 –  9 : 30 hod 

Ak súťažiacim v kategóriách MW 10R nevyhovuje štartovný čas podľa 

štartovnej listiny, je možná zmena na ľubovoľný štartovný čas. 

Raziaci systém: Bude použitý raziaci systém SI. Pri poruche systému použite náhradné 

 mechanické razenie do mapy. Prosíme o vrátenie zapožičaných SI čipov 

 v nedeľu v cieli. Za nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať 35 EUR. 

Mapy: ISOM 2000, stav – jar 2014 

 Stredná trať – 1 : 7 500, e=5 m, Drevenik, 210mm x 297mm (A4) 

Dlhá trať       – 1 : 10000, e=5m, Spišský hrad – Drevenik, 210mm x 297mm (A4) 

 Mapy sú tlačené na vodovzdorne upravenom papieri. 

 Mapy sa v cieli odoberajú do pripravených tašiek. 



 Výdaj máp bude každý deň po odštartovaní posledného pretekára. 

 Špeciálne symboly: 

 

Terén: Kopcovitý, väčšiu časť tvoria otvorené plochy. Zalesnené časti majú 

 rôzne  stupne predbehnuteľnosti. Takmer na celom území sa nachádzajú 

 skalné zrázy a skalné veže rôznej veľkosti ako i kamenné polia a kamene. 

 Časť územia tvoria opustené lomy po ťažbe travertínu. Bežecké 

 podmienky na otvorených lúkach ako aj v lese sú podstatne zhoršené 

 z dôvodu vysokého podrastu a bujnej vegetácie. 

Občerstvenie na trati: Na tratiach s predpokladaným časom víťaza nad 60 minút budú  

 v priestore dlhej trate rozmiestnené občerstvovacie stanice s vodou, 

 v mape označené symbolom pohára. 

Detské preteky: Budú sa konať na zhromaždisku, vo vzdialenosti do 500 m. 

Časový limit: Stredná trať – 120 minút, Dlhá trať – 270 minút 

Umývanie v cieli: Provizórne umývanie v priestoroch firmy Eurodrevenik, vedľa 

 parkoviska, v lavóroch. 

WC: na parkovisku - 200 m. 

Zdravotná služba: v cieli pretekov. 

Vyhlásenie výsledkov: V nedeľu 21.9.2014 v zhromaždisku pretekov o 14.00 hod. 

Ceny: Na základe výsledkov vypočítaných súčtom časov za strednú a dlhú trať 

 budú vecnými cenami odmenení prví traja pretekári v každej kategórii. 

Námietky a protesty: hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,-- EUR. 

Funkcionári pretekov: Riaditeľ Martin Barč 

 Hlavný rozhodca František Šoltés 

 Stavba tratí stredná trať – Róbert Miček 

  dlhá trať – Pavol Šoltés 

  šprint – Róbert Miček 

Upozornenie: V skalnatých pasážach prosím neriskujte a buďte mimoriadne opatrní!!! 

 Na mape nie sú zakreslené elektrické prenosné ohradníky. Počas 

 pretekov budú vypnuté a na miestach prebehov rozpojené. 

 Na mape je vyznačené zakázané územie (veľký lom), cez ktoré je možné 

 prebehnúť len vyznačeným koridorom (viď obrázok dole). 



 Zhromaždisko je v areáli sanatória pre mentálne chorých. Prosím  

 správajte sa ohľaduplne. 

Všetci pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú

 zodpovednosť. 

 Preteky sa uskutočnia na území  NPR Dreveník, preto žiadame 

 účastníkov o dodržiavanie čistoty a pokynov usporiadateľov. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 DOPLŇUJÚCE POKYNY PRE ŠPRINT 

 

Zhromaždisko: spodné nádvorie Spišského hradu. 

Vzdialenosť: centrum Hodkovce – hradné parkovisko: 2 km (autom) 

 parkovisko -  zhromaždisko: 320 m, prevýšenie 35 m 

 zhromaždisko – cieľ: 0 m 

 zhromaždisko – štart: 0 m 

Čas na vstup 

do zhromaždiska: Vstup do hradu, len so štartovným číslom, v čase 14.00 – 19.00 hod.  

Parkovanie: verejné parkovisko. 

Štart 00: 15.30 hod. 

Mapa: ISSOM 2007, stav – jar 2014, 1: 4 000, e=5 m, Spišský hrad, 210mm x 297mm 

 Mapy budú v mapníkoch. 



Terén: Hradné nádvorie a jeho blízke okolie, ktoré tvoria otvorené lúky

 s vysokým podrastom a s množstvom skalných zrázov a kameňov. 

 Odporúčame klincovú obuv pre OB. 

Umývanie: Nie je možné. 

WC: verejné 

Vyhlásenie výsledkov: Víťazi  jednotlivých kategórii budú odmenení upomienkovými 

 predmetmi  v nedeľu pred vyhlásením celkových výsledkov za strednú 

 a dlhú trať. 

Upozornenia: V hrade dbajte na pokyny usporiadateľa. 

 Zákaz vstupu v klincovej OB obuvi na prehliadku hradu. 

 V hrade je možné využiť reštauračné služby.  

 

 

Riaditeľ pretekov         Hlavný rozhodca 

   Martin Barč           František Šoltés 

 

                                                                                                   


