
 
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 
POKYNY 

 
Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 2015 

  v šprinte a na strednej trati 
 
 

Usporiadateľ:                       Slovenský zväz orientačných športov. 

Technické zabezpečenie:     AŠK Pezinok  

Centrum pretekov:               Pezinok – Baba – Bežecký lyžiarsky areál pri bunke .                  

Zhromaždisko:                     Chata Korenný vrch – terasa - mazanie lyží          

Dátum:                                 Sobota 21.2.2015 – Majstrovstvá SR v LOB v šprinte                        

                                             Nedeľa 22.2.2015 – Majstrovstvá SR v LOB na strednej trati.                                               

Kategórie:                            Sobota: majstrovstvá M/W – 16, M/W – 18, M/W19 - , M/W 40-,  

                                                                               M/W 50 –, M/W 60 -,  

 nemajstrovské M/W – 14, Open 

                                            Nedeľa: majstrovské M/W – 16, M/W – 18, M/W – 19, M/W 40 -,  

                                                                               M/W 50 -, M/W 60 -, 

                                             nemajstrovské M/W – 14 , Open,                               

Predpokladané časy:            V zmysle pravidiel SZOŠ 

Uzavierka cieľa:                  V sobotu o16:00 hod, v nedeľu o 13:00 hod. 

Mapa:                                   Šprint - Korenný vrch 1:10 000,E = 5m 

                                             Stredná trať – Baba  1: 10 000 E = 5m                                           

Terén:                                  Malokarpatský, 90% stopy upravené ratrakom a 10% so skútrom 

                                             V priestore sú kvalitne udržiavané bežecké trate.     

Kvalifikácia stôp:                plná  - upravené ratrakom  šírka 4 - 5m  90%                

                                            čiarkovaná – upravená so skútrom(do 2m cca 10 %).             

Vzdialenosti:                       Zhromaždisko – prezentácia 200m /Bunka bežecký areál/ 

WC a šatne                          v priestoroch Chaty Korenný vrch a v centre pretekov pri bunke. 

                                             Štart a cieľ  pre obidva dni v centre pretekov  

Prezentácia:                         21.2.2015. v centre pretekov v bunke         

  od 11:00 do 12:00 hod vstup iba vedúci. 

Štart:                                    v sobotu o 13:00, intervalový  

                                             v nedeľu o 10:00, intervalový 

 



                                                          

                                                                                                                                   

Vyčítanie čipov:                   Po príchode do cieľa každý pretekár si vyčíta čip pri bunke. 

Občerstvenie                        čaj pre pretekárov po vyčítaní čipov  

                                             V chate Korenný vrch možnosť stravy – reštaurácia 

                                              Bufet rýchleho občerstvenia na parkovisku. 

Vyhlásenie výsledkov          v sobotu  cca 16:00 hod. v centre pretekov. 

                                              v nedeľu  o 13:00 hod v centre pretekov.  

 Funkcionári pretekov:         Riaditeľ:             Medard Féder RI 

                                             Stavba tratí:         Medard Féder RI, Bohuš Šimonovič, Ivan Butaš 

                                             Hlavný rozhodca: Miloslav Nemček RI 

Informácie:                           www.askpez.wbl.sk  

Upozornenie:                       Bežecké okruhy budú počas pretekov uzatvorené pre verejnosť 

                                             pre pretekárov sú trate zakázaný priestor. Na rozcvičovanie slúži 

                                             cesta od chaty Korenný vrch smerom k zjazdovke /1000/  

                                             Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.   

                                             Lyžiarsky areál na Babe je dosť preplnený treba počítať            

                                             s dostatočnou rezevou miesta je dosť odporúčam využiť 

                                             dolné parkovisko pri hlavnej ceste. 

 

 

                   Medard Féder                                                                   Miloslav Nemček 

                riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca 

                         

                                              


