
 
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 
Majstrovstvá Slovenska  v orientačnom behu 2016 na dlhých tratiach 

Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV 8 Cup 2016 v orientačnom behu 
Verejné preteky v orientačnom behu  

Silica, 24.-25.9.2016 

Pokyny 
    
Usporiadateľ: Klub orientačného behu ATU Košice  

Prezentácia: piatok,   23.9.2016,   19:00-22:00      
internát Obchodnej akadémie,  Akademika Hronca 8, Rožňava 
GPS:  48°39´50“N, 20°31´49“E    
sobota,  24.9.2016,   9:00-10:00   na zhromaždisku 

Centrum pretekov,  Lúka vzdialená cca 2km SZ od obce Silica 
zhromaždisko: GPS: 48°33´51,25“S, 20°29´29,30“V  
Parkovanie:    Vo vyhradených priestoroch vo vzdialenosti 200 m od cieľa, v prípade daždivého počasia vo 

vzdialenosti  700m od cieľa. Usmernenie na parkoviská bude pomocou smerových tabúľ, 
pozri  mapu na konci pokynov. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov pri 
parkovaní.  

Vzdialenosti:            
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Stravovanie: bufet na zhromaždisku,  reštaurácie v Rožňave a okolí  
Ubytovanie:  -internát Obchodnej akadémie v Rožňave 
 -penzióny v Krásnohorskej Dlhej Lúke a v okolí Rožňavy 
 -kultúrny dom v Silici 
 Prosíme o udržiavanie poriadku v ubytovacích zariadeniach. 
Štartová listina: zverejnená na internete, vyvesená na zhromaždisku, klubovú štartovú listinu obdržia kluby 

pri prezentácii 
Štartové čísla: Všetci pretekári bežia povinne so štartovými číslami obdržanými  pri prezentácii. 
Opisy kontrol: na štarte v koridore -2 a taktiež vytlačené na mapách   
 V koridore bude k dispozícii izolepa a nožnice.  
Štart 00: sobota  MSR dlhá trať 11:00 hod      
 nedeľa  SRJ, INOV-8 cup  10:00 hod   
 značenie na štart modro-biele fáborky 
Oblečenie zo štartu: Pretekári si môžu na štarte odložiť rozcvičovacie oblečenie do označeného igelitového 

vreca. Oblečenie bude dopravené na zhromaždisko po ukončení štartu. 
Raziaci systém:    bude použitý  raziaci systém SI. Prosíme o vrátenie zapožičaných SI  čipov v cieli.  Za  

nevrátenie  SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 30.- EUR. 
Mapy: ISOM 2000, autori R.Miček (2012), revízia (jar 2016) R.Slobodyanyuk,  O.Gavryliuk, 

M.Stevanovič   
  MSR 

 M,W16 – M,W21      1:15 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
  M35-, M40-, M45-, M50-    1:10 000, e = 5m, rozmer 297x420 mm 
  Ostatné kategórie        1:10 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
 Všetky mapy  sú  vodovzdorne upravené. 



 SRJ, INOV-8 cup 
 Všetky kategórie  1:10 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
 Mapy sú vodovzdorne upravené pre kategórie M,W 21-E. Ostatné kategórie majú možnosť 

samoobslužnej úpravy mapy, mapníky budú k dispozícii na štarte.   
Špeciálne symboly:     zelený krúžok   výrazný strom    
  zelený krížik      vývrat     
  hnedý krížik plošinka   
 čierny krížik   umelý objekt                                             
Terén: Krasový, závrtový, väčšinou zalesnený. Na svahoch závrtov sa často vyskytujú kamenné 

polia a zrázy do výšky 2m. Časť priestoru tvorí polootvorený až otvorený terén. Priebežnosť 
a viditeľnosť v lesnatej časti je väčšinou veľmi dobrá, v otvorenej časti je premenlivá - 
meniaca sa od veľmi dobrej po ťažko prechodnú s nízkou viditeľnosťou. 
 V teréne sa vyskytuje  stredne hustá sieť  lesných chodníkov a ciest. V priestore sa môžu 
vyskytnúť nové vývraty a malé čistinky po prerezávke stromov, ktoré nie sú v mape 
zakreslené. 

Občerstvenie: V cieli voda a iontový nápoj, v teréne sa občerstvenie(voda) nachádza na tratiach 
v kategóriách s predpokladaným časom  víťaza nad 60 min. Občerstvenie je umiestnené na 
kontrolách a je vyznačené v opisoch kontrol.                             

Časový limit:  MSR dlhá trať         210 min    
                                  SRJ                         120 min 
Umývanie:        provizórne-lavory   
WC: len na zhromaždisku  
Vyhlásenie  MSR dlhá trať              sobota 15:30 hod   
výsledkov:     SRJ, INOV-8 cup   nedeľa  13:30 hod  
Ceny:                        majstrovské preteky       medaily a diplomy 
 SRJ a verejné preteky       drobné vecné ceny  
Námietky a   
protesty:             hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR 
Hlavní  Riaditeľ    Jozef Pollák R1 
funkcionári: Hlavný rozhodca    Marián Kazík R1  
 Stavba tratí    Jozef Pollák R1 
 Sekretár    Matúš Kaprál    
Poznámka: Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na vlastnú  
 zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 

 následkom týchto pretekov. 
  

            Organizátori Vám želajú veľa pekných športových zážitkov. 
 
Zhromaždisko  a prístupová cesta 
          

 


