
Majstrovstvá SR v NOB a šprintových štafetách 

 

POKYNY 
 

 

Organizátor:   Slovenský zväz orientačných športov 

Technické zabezpečenie: VŠTJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 

Vzdialenosti: parkovisko AUTO – centrum pretekov:  0 - 200 m 

  centrum – štart:        0 m (100 m verejné preteky sobota) 

Štart = 00: Verejné preteky sobota: 15,00 

NOB: 20,30 hod (pozor zmena oproti rozpisu) 

Štafety: 10,30 

Mapa: Verejné preteky: Frajungy, 1:5000, E5, stav august 2016 

 NOB: Skalka 2016, 1:10000, E5, stav august 2016 

 Štafety: Štadión 2016, 1:5000, E5, stav august 2016 

 Mapy budú vodovzdorne upravené. Rozmer A4, tlačené laserovou tlačiarňou.  

 Pri pretekoch štafiet budú mapy pre prvé úseky na zemi pri pretekárovi a výmena máp v priestore 

pred mapovým štartom. V cieli sa mapy všetky odovzdávajú a budú vydané v nedeľu po štafetách. 

Centrum:    Lyžiarsky areál Skalka, Relax centrum. Vstup do veže – len vedúci výprav. Počas NOB je celé okolie 

centra, okrem asfaltových komunikácií a lúky na štadióne zakázaný priestor. Schéma na nedeľu:  

 

 

 

Spôsob razenia:  SI, pretekári razia na cieľovej čiare (NOB), resp. tesne za čiarou (štafety). V cieli budú tri koridory,  

najbližší pri veži pre posledné úseky, v strede dobeh prvých troch úsekov a krajný koridor pre štart 

(odovzdávkové územie bude vyznačené). Pred vstupom do koridoru na štart si pretekár musí 

vyčistiť (clear) a skontrolovať (check) čip.  



 Vzhľadom k veľkému počtu turistov v teréne a nemožnosti strážiť všetky kontroly bude časť SI 

krabičiek umiestnená na stromoch a nie stojanoch. Usporiadateľ bude preto kombinovať veľké 

a malé krabičky. 

V nedeľu nebudú počas pretekov tlačené medzičasy. 

Štartovné čísla:   Len na štafety, umiestniť na hrudi. 

Stravovanie: Individuálne. Občerstvenie usporiadateľ – len pre NOB. Bufet v Relax centre, kde sú k dispozícii aj   

sociálne zariadenia. 

Ubytovanie a zhromaždisko: Absolútny zákaz vstupu do haly v bežnej alebo športovej obuvi – len s prezúvkami 

alebo vyzutý (usporiadateľ bude kontrolovať). V prípade nedodržania hrozí diskvalifikácia. Po 

záverečnej hodine zákaz vstupu do priestoru bufetu Relax centra. 

Prvá pomoc: V centre pretekov. 

Upozornenie NOB: Časť tratí vedie skalným mestom, kde niektoré zrázy dosahujú výšku 20 metrov. Tejto 

skutočnosti by mali pretekári prispôsobiť výber postupov. 

Vyhlásenie: Výsledky za všetky tri akcie budú vyhlásené v nedeľu po dobehu štafiet. Presný čas bude 

oznámený na mieste (cca 12,30). 

 

Funkcionári pretekov: bez zmien 

 

Verejné preteky sobota: Pre malý počet prihlásených sú len dve trate A (2,3 km) a trať C (2,1 km). Trať A 

– bez kódov kontrol, v teréne budú aj falošné kontroly.  

 

Upozornenie:  Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko. 


