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PROPOZÍCIE 
 

3. kolo Oblastného rebríčka STRED v orientačnom behu 2014 
3. kolo Zimnej ligy STRED v orientačnom behu 2014 

 
 
Dátum konania: 15.3.2014 (sobota)  

!!!V prípade uskutočnenia MSR v LOB v tomto termíne, sa tento oblastný 
rebríček preloží na iný termín!!! 

    
 
Usporiadateľ:   ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
Klasifikácia:   Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátenej trati 

s pevným poradím KS, s hromadným štartom 
 
Zhromaždisko:  Železničné priecestie na severnom konci obce Vlkanová 
 
Parkovanie: na zhromaždisku 

 
Prezentácia:                     15.3.2014, 09:00-9:45 hod., na mieste zhromaždiska  
 
Štart „000“:  10:30 hod., hromadný 
 
Mapa:  Peťovský les M=1:10 000, E=5 m, stav 2005 

rozmer A4, mapy nebudú vodovzdorne upravené, euroobaly budú k dispozícii  
pri prezentácii 

 
Terén:    Prevažne čistý, veľmi dobre priebežný listnatý les, stredne hustá  

cestná sieť. Mapa pre tieto preteky nebola aktualizovaná, v priestore sa 
nachádza menšie množstvo nových ciest a priesekov ktoré v mape nie sú 
zakreslené 
  

Kategórie:   M-10;  M-14;  M-18;  M19-;  M35-;  M45- 
   W-10;  W-14;  W-18; W 19-; W35-;  W45- 

Open - orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov  
V prípade malého počtu štartujúcich si organizátor vyhradzuje právo zlúčiť  
kategórie. Detaily budú spresnené v pokynoch 

 
Štartovné:   2 EUR 

Platba spoločne za oddiel pri prezentácii podľa prihlášky 
 
Raziaci systém:  SportIdent, požičanie SI-čipu 1,- €, strata zapožičaného SI-čipu 30,- €  
 
Vzdialenosti:   Parkovanie - Zhromaždisko –  200-300 m,  

Zhromaždisko - Štart   –   0 m 
Zhromaždisko - Cieľ                –  0 m  

 
 



ŠK HADVEO Banská Bystrica 
klub orientačného behu 

www.hadveo.sk 

 
Prihlášky:   do 13.3 2014 –  prihlasky@hadveo.sk 

Prihlášky na mieste s prirážkou 50% a len do vyčerpania  
voľných máp 
 
 

Popisy kontrol:  Budú dostupné na zhromaždisku, na mapách nebudú vytlačené 
 
 
Šatne, WC:                    V priestore zhromaždiska (jeden postavený stan), pod holým nebom a 

okolitých krovinách, alebo vo vlastných autách na parkovisku. Bude 
spresnené v pokynoch 
 

 

Vyhlásenie výsl.:  cca 12:00. Následne po dobehnutí posledného pretekára, v každej kategórii 
   bude vyhlásený víťaz, víťazi obdržia drobné ceny 
 
 
Funkcionári:  Riaditeľ pretekov   Štefan Šurgan 

Hlavný rozhodca    Rastislav Szabó 
Stavba tratí   Štefan Šurgan 

 
Informácie:   www stránka:  http://www.hadveo.sk/  

e-mail:   prihlasky@hadveo.sk 
 
Upozornenie:   Preteká sa podľa platných Pravidiel OB 
  
  
  

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ 
ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE 

SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 
  
  
  
V B. Bystrici dňa 20.2.2014  
  
  
  
  
  
  
    Štefan Šurgan                  Rastislav Szabó 
 riaditeľ pretekov                  hlavný rozhodca 
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Zároveň Vás pozývame na prekek BB O-Cup 2014 ako pretek 38. ročníka Grand Prix 
Slovakia , ktorý organizujeme v termíne 11.7 – 13.7. 2014.  

 
 

 
 

info : www.hadveo.sk, www.bbocup.com, www.facebook.com/bbocup 
 

 
 
Tešíme sa na vašu účasť! 
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