
 

 

Majstrovstvá Maďarska a Slovenska 

v orientačnom behu na dlhých tratiach 

a 

Majstrovstvá Maďarska tímov 
Otvorené preteky v tímových štafetách 

 
12.-13. október 2019 

 

 
PROPOZÍCIE 

 
 



 

Organizátori:  Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 

Tipo TKE, Pozsonyi út 52., 1133 Budapešť, Maďarsko 
 ŠK Hadveo, Banská Bystrica, Slovakia 

Mesto Lučenec 

Sponzori: twd SK s.r.o. 
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. 

  

Funkcionári: Riaditeľ: Igor Patráš R3 / Tamás Tóth 
Technický riaditeľ: Andrej Patráš R2 / Zoltán Miháczi 
Sekretári: Miroslav Hríbik / Bogdány Miklós  

Stavitelia tratí: Peter Glončák (dlhá trať), Adrián Tóth (tímové štafety) 

Kontrolóri: Gábor Kovács (dlhá trať), Róbert Goldmann (tímové štafety), Ján Kuchta R1  (dlhá 
trať) 

Centrum pretekov:   Lučenec, Ľadovo, Slovensko (48°19'46.2"N 19°37'39.2"E) 

Program: Sobota 12. október 2019  
Majstrovstvá Maďarska a Slovenska v orientačnom behu na dlhých tratiach 
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným      
poradím kontrolných stanovíšť 

 
13. október 2019 
Otvorené majstrovstvá Maďarska v zbere kontrol tímov, Slovenské otvorené 
preteky v tímových štafetách 
 

Popis disciplíny tímových štafiet: 
Tím sa skladá z 3 bežcov. Bežci vybehnú spolu v rámci hromadného štartu 
kategórie. Po štarte si musia rozdeliť kontroly, ktorými prebehnú jednotliví bežci 
tímu. Niektoré (uzlové) kontroly musia absolvovať všetci bežci z tímu. Bežci sa na 
trati nečakajú. Čas tímu je čas posledného pretekára, ktorý prebehne cieľom.  
Kombinovanie pretekárov v rámci tímu mimo kategóriu pretekára prebieha tak isto 
ako pri bežných štafetách. 

 

Terén: Horský terén s nadmorskou výškou od 200 m do 280 m. Les má priemerne hustú 
cestnú sieť. V teréne sa nachádza niekoľko údolí rôznej veľkosti, niektoré 
s detailnými morfologickými črtami. Priebežnosť a viditeľnosť je prevažne dobrá, 
niektoré miesta vyžadujú pomalý beh. 

Mapy: Lučenecké kúpele 
1:10 000/5m a 1:15 000/5m podľa štandardov IOF, ISOM 2017 
Stav: 2018-2019. 
Podklady: Lidar 2013 
Mapy budú vytlačené na vode-odolnom papieri. 

 
Mapári:  Roman Slobodyanyuk (UA), Gavryliuk Oleksandr (UA) 
 
 

http://www.twd.sk/
http://www.stratis.hu/


                              
 

Kategórie:  Majstrovstvá Slovenska na dlhej trati 
MW-14E, MW-16E, MW-18E, MW-20E, MW-21E, MW-35E, MW-40E, MW-45E,    
MW-50E, MW-55E, MW-60E, MW-65E, MW-70E 

Nemajstrovské kategórie: MW-10D, MW-10DK, MW-12C, MW21-D Open, K3 
(kategória D bude stužková; DK bude vyžadovať doprovod rodiča; Open bude 
technicky nenáročná trať; K3, K5 bude technicky náročná trať s približnou dĺžkou         
3 a 5 km) 

Tímové štafeta – zber kontrol tímov 
MW-14A, MW-16A, MW-18A, MW-20A, MW21-A, MW105-A, MW125-A, MW145-A, 
MW165-A, MW185-A, M205-A (3-členné tímy) 
Open, K3, K5 (otvorené kategórie jednotlivcov)     

                                            

Predpokladané časy: Podľa súťažného poriadku SZOŠ  

Prihlášky: Prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému https://is.orienteering.sk/ 

Prihlasovanie na štafety: všetci členovia štafety sa prihlasujú ako jednotlivci, pričom     
do poznámky uvedú názov štafety. Počet prihlásených štafiet, bude počet 
jedinečných názvov štafiet. Členovia v štafete môžu byť z viacerých klubov. 

 
Termíny prihlášok  
a poplatky:     Posledný termín pre prihlášky do majstrovských kategórií je piatok 20. September  
     2019. Prihlášky po tomto termíne do majstrovských kategórií nebudú akceptované. 
 

Prihlášky po termíne budú možné len do počtu voľných miest v štartovej listine         
v nemajstrovských kategóriách. Prihlášky do kategórií MW10-D, MW-10DK sú možné 
na mieste pretekov bez poplatku. 

Email pre neskoršie prihlášky, alebo informácie: prihlasky@hadveo.sk 

 
 Prihlášky prijaté do 

20..septembra 

 

Neskoršie prihlášky a prihlášky na 

mieste 

Typ prihlášky: On-line e-mailom 

Majstrovstvá Slovenska na 
dlhých tratiach 

  

Majstrovské kategórie MW14-

18 
7 € X 

Ostatné majstrovské kategórie 9 € X 

MW10D, DK, MW12C 6 € 8 € 

MW21-D, Open, K3, 6 € 8 € 

Tímové štafety   

MW 14A – 205A 24 €/tím 30 €/tím 

Open a K3 6 € 8 € 

https://is.orienteering.sk/


 

Prezentácia: Piatok 15:00-18:00, Sobota 7:30-9:30 v centre pretekov 

Platby: Bankový prevod na bankový účet HADVEO do 30. septembra 2019 alebo 
v hotovosti na mieste. 
Detaily platby:  
IBAN: SK4811000000002628099113 
SWIFT kód: TATRSKBX 
Poznámka: názov klubu 
Uistite sa prosím, že všetky bankové poplatky spojené s prevodom budú v platbe 
zahrnuté. 

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SPORTident, prosíme uviesť číslo 
vlastného čipu do prihlášky. Požičanie čipu je možné za poplatok 1 €/deň (+ záloha 
30 €). 

Doprava: Organizátor dopravu nezabezpečuje.  

Ubytovanie: Hotel:  14 EUR/noc www.hotelpelikan.sk 
   Kapacita: 80 osôb 
    Možnosť doobjednať raňajky. 
 Internát: 10 EUR/noc s vlastným posteľným povlečením 
   Kapacita: 40 osôb 
 Telocvičňa: 4 EUR/noc vo vlastných spacích vakoch 
    Kapacita: 200 osôb 
    Kapacita bude napĺňaná postupne podľa prihlášok.  
 

Strava: Sobota večera: 5 EUR/osoba 
Bufet Joža Pročka v cieľovej aréne 
http://www.zbrojnica.sk 

 
Štart (predpokladaný): 

 Sobota 12. október (MSR na dlhých tratiach):  10:30 

Nedeľa 13. október (tímové štafety) 10:00 
 

                                           

http://www.hotelpelikan.sk/
http://www.zbrojnica.sk/


Zakázaný priestor: Zverejnením týchto propozícií je vyznačený priestor zakázaný pre akékoľvek aktivity 
spojené s orientačným behom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie mapy: Staršie mapy priestoru pretekov sú k dispozícií k nahliadnutiu na nasledujúcom linku: 
https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/156.jpg 

 

 

Webové stránky: http://www.bbocup.com/ 

http://tipotke.hu/oneb2019/ 

 

Upozornenie: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez 
nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom 
týchto pretekov. 

 

Ochrana osobných osobných údajov: 

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich dajov: 
(meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na 
internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme Slovenského zväzu 
orientačných športov (SZOŠ). Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú 
uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke SZOŠ. 
 

 

Propozície boli schválené sekciou OB 8.7.2019 

 

https://www.orienteering.sk/maps-new/jpg-gif/156.jpg
http://www.bbocup.com/
http://tipotke.hu/oneb2019/


 

Partneri: 

 

                                                                        

                                                          

 

 

                                   
 
 

                    
 

                                       
                                 

 
 

 
 
 
 
 


