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1BMajstrovstvá SR v no čnom OB 
 

Klub orientačného behu TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica Vás víta na dnešných pretekoch a 
želá veľa úspechov. 

 

Dátum: 8.11.2014 

Miesto: Môlča, okres Banská Bystrica 

Klasifikácia:  Majstrovstvá Slovenskej republiky v nočnom orientačnom behu 

Kategórie: M -16E, M -18E, M 21E, M 35-E, M 45-E, M 55-E, W -16E, W -18E, W 21E, 

        W 35-E, W 45-E, W 55-E 

Predpokladané časy víťazov: Podľa platných pravidiel. 

Usporiadateľ: TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 

Riaditeľ pretekov: Pavol Bednár 

Hlavný rozhodca: Rastislav Veselovský 

Staviteľ tratí:  Juraj Nemec st. 

Autori mapy:  Martin a Ondrej Piják 

Prezentácia: Na zhromaždisku, 15,30 až 16,30 

Opisy kontrol : Opisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú vytlačené na 
mapách a samostatne k dispozícii na zhromaždisku. 

Vzdialenosti: Štart: 1000 m zo zhromaždiska 

Cieľ: 800 m zo zhromaždiska 

Vyčítanie čipov: na zhromaždisku 

Zhromaždisko: Obecný úrad Môlča, spoločenská miestnosť. Do sály je povolený vstup len v 
čistej obuvi, organizátor bude kontrolovať. Zvážte možnosť doniesť si prezuvky, keďže zatiaľ 
je predpoveď počasia nepriaznivá. V budove sú toalety, sprchy nie sú k dispozícii. 

Parkovanie: Pred budovou a na ďalších miestach v obci – rešpektujte pokyny organizátorov.  

Terén: Mapa kombinuje viaceré druhy terénu – strmšie svahy s ryhami v juhozápadnej časti, 
krasový dobre priebežný terén, ale aj strmšie svahy  v strednej časti mapy a terén s banskou 
ťažbou v severovýchodnej časti mapy, ktorý sa využíva len okrajovo. 

Upozornenie: V prípade výberu postupu mimo ciest v severovýchodnej časti odporúčame 
veľkú opatrnosť. 

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

Mapa: Drienok 2014, M 1 : 10 000, E=5 m, stav 10/2014, rozmer A4. Mapa nie je 
vodovzdorne upravená, obaly budú k dispozícii na štarte. 

Zvláštne značky:  V mape aj piktogramoch je použitá značka čierny krúžok, ktorou je 
označený soľný liz. 



Občerstvenie: Po dobehnutí čaj v priestoroch zhromaždiska. 

Systém razenia: elektronický systém SportIdent. Pretekár je v zmysle platného súťažného 
poriadku povinný na štarte vymazať dáta z čipu v mazacej jednotke (CLEAR) a urobiť 
kontrolu v kontrolnej jednotke (CHECK). V prípade neskontrolovania čipu (v jednotke 
CHECK) je pretekár diskvalifikovaný. Pretekár je povinný na cieľovej čiare oraziť cieľovú 
kontrolu (FINISH). Pretekár je povinný po dobehnutí do cieľa vykonať vyčítanie svojho čipu 
a to aj v prípade, že preteky nedokončil. V prípade, že si nedá vyčítať čip, nebude uvedený vo 
výsledkoch. 

Štart:  000 = 17,30 hod.  

Dĺžky tratí a prevýšenie: Open:  1,3 km , 4 KS, 100 m  

W 16, K3:  3,5 km , 7KS, 150 m 

W 18, M 16:  3,7 km, 11 KS, 160 m 

W 21, M 18:  5,2 km, 13 KS, 210 m 

W 35:  4,4 km, 10 KS, 200 m 

W 45: 3,3 km, 11 KS, 160 m 

W 55: 3,1 km, 9 KS, 150 m 

M 21: 7,6 km, 17 KS, 350 m 

M 35: 5,6 km, 13 KS, 250 m 

M 45: 4,6 km, 11 KS, 230 m 

M 55:  3,3 km, 11 KS, 160 m  

Odovzdávanie máp v cieli: Mapy sa v cieli neodovzdávajú. 

Časový limit: Organizátor nestanovuje. 

Čas uzávierky cieľa: Po dobehu posledného pretekára. 

Protesty a námietky: Vedúci výpravy v cieli hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 € do 1 hod 
po uzávierke cieľa. 

Priebežné výsledky: Výsledky budú vyvesované v priestore zhromaždiska. 

Vyhlásenie výsledkov: Po dobehu posledných pretekárov a vypísaní diplomov na 
zhromaždisku. 

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA 
VLASTNÉ ZODPOVEDNOSŤ, PRÍPADNE ZODPOVEDNOSŤ ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCU! 


