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Slovenský zväz orientačných športov, Slovenská asociácia športu na školách, kluby 
orientačného behu TJ Mladosť Zvolen a TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica Vás vítajú na 
dnešných pretekoch a želajú veľa úspechov. 

Zhromaždisko: Základná škola Sliač. Prezentácia v hlavnej budove, šatne v priestoroch 
telocvične, kde je k dispozícii WC a sprchy. Do všetkých priestorov školy je vstup len v čistej 
obuvi, organizátor bude kontrolovať. Zvážte možnosť doniesť si prezuvky, keďže zatiaľ je 
predpoveď počasia nepriaznivá.  

Parkovanie: Pred budovou školy – rešpektujte pokyny organizátorov.  

Vzdialenosti:  Štart: 1000 m od zhromaždiska 
Cieľ: 1000 m od zhromaždiska, vyčítanie čipov na zhromaždisku 

Štart:  00 = 12:30 hod.  

Rozcvičovanie: Na asfaltovej ceste na štart. Ostatný priestor je pre pretekárov zakázaný. 

Občerstvenie: Po dobehnutí čaj v priestoroch zhromaždiska. Obed pre účastníkov 
kvalifikácie v školskej jedálni na základe vydaných lístkov. 

Vyhlásenie výsledkov: Vyhlasujú sa len kvalifikačné preteky.  
 
Mapa: Sliač kúpele, M=1:4000, E=2 m, stav 10/2014, rozmer A4, autor Ján Fátor. Mapa nie 
je vodovzdorne upravená, obaly budú k dispozícii na štarte. Spracovaná podľa kľúča pre 
preteky v šprinte, skupiny roztrúsených stromov sú kreslené ako čistý les. 

Terén: Priestor kúpeľov – prevažne otvorený. Prísny zákaz prebiehať cez záhony značené 
tmavozelenou farbou. V závere trate pretekári prebiehajú cez verejnú komunikáciu – prosíme 
o zvýšenú pozornosť. 

Spôsob razenia: SI čipy, ktoré pretekári dostanú pre prezentácii. Zámena čipov je dôvodom 
na diskvalifikáciu. Za chybne orazenú alebo chýbajúcu kontrolu je penalizácia 5 minút. 
Pretekár je povinný oraziť aj cieľ. Väčšina kontrolných stanovíšť – raziacich krabičiek bude 
umiestnená na stromoch, nie klasicky na stojane. 

Dĺžky tratí:  

M2, M 12, 14:   2,5 km,    9 KS 
W2, W 12, 14:   2,4 km,    9 KS 
M1, M16, 18:    3,0 km,    9 KS 
W1, W 16, 18:   2,7 km,  12 KS 
M 21, 35, 40, 45:   4,1 km,  13 KS 
W 21, 35, 45, MW 50- :  3,1 km,  12 KS  

Opisy kontrol : Opisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú k dispozícii na 
zhromaždisku (na mapách nebudú). 

 
Upozornenie: Preteká sa podľa platných Pravidiel OB.  

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA 
VLASTNÉ RIZIKO . 


