
                                 
 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 

   
 

POKYNY 

10. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2019  

Jesenná Cena Sporka 

Majstrovstvá západnej oblasti v orientačnom behu na dlhej trati 

 
Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu 2019 

 

Klub orientačného behu KOBRA Bratislava Vás víta na pretekoch Jesenná Cena Sporka 2019. 

Pre zdarný priebeh pretekov a Vašu spokojnosť sme Vám pripravili tieto pokyny. 

 

Dátum konania: 16.11.2019 (sobota) 

Usporiadateľ: Klub orientačného behu KOBRA Bratislava 

Klasifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhej trati s určeným 

poradím KS. 

Zhromaždisko: Svätý Jur, Infocentrum AINova a dvor požiarnej zbrojnice,  Horné predmestie 

(bude značené od kruhového objazdu vo Svätom Jure).      Prosíme o dôsledné 

dodržiavanie zákazu vstupu v klincovej a znečistenej obuvi do budovy 

Infocentra.   

Parkovanie: Parkovisko na cca 15 vozidiel pod „horným“ kostolom cca 150 m vyššie od centra 

pretekov, po jeho zaplnení v uliciach  Svätého Jura. Dopravu bude usmerňovať 

mestská polícia.    

Prosíme o ohľaduplnosť voči ostatným parkujúcim a domácim. 

Prezentácia: 16.11.2019,  09,00 – 10,00 hod.  

Po 10,00 hod. už nebude možné vykonávať zmeny v prihláškach. Žiadame 

vedúcich oddielov o dodržanie časového harmonogramu prezentácie 

Kategórie:               Pozor, zmena oproti rozpisu. Kategória RD (deti so sprievodom) bude označená 

ako MWR. 

Šatne a WC:               WC v budove Infocentra a na dvore pož. zbrojnice. Zhromaždisko poskytuje 

priestory s dvorom s pevným povrchom v exteriéri, lavičky a vykurovaný interiér. 

  



Vzdialenosti:             Parkovanie:  min. 150 m od zhromaždiska 

Zhromaždisko - Štart:    1,6 km, prevýšenie 130m, značené modrými stužkami 

                                      Cieľ-zhromaždisko:  1,4 km, prevýšenie 5m, značené červenými stužkami. 

Úseky ciest zo zhromaždiska na štart a z cieľa na zhromaždisko vedú po 

komunikáciách s motorovými vozidlami, bez chodníka – prosím dbajte na 

bezpečnosť. 

Štart: 000 = 11,00 hod.    Voľný výber štartového času, príchod na štart najneskôr o 12,15  

Veci zo štartu: Časti oblečenia si môžete nechať na štarte, budú odvezené na zhromaždisko. 

Rozcvičovanie:           V priestore cesty na štart. Zvyšný priestor je pre pretekárov zakázaný. 

Časový limit:             150 minút. 

Občerstvenie:             Po dobehnutí voda so sirupom, čaj a iontový nápoj – len v priestoroch 

zhromaždiska. Teplé jedlá,  rôzne maškrty, káva, čaj v priestoroch zhromaždiska. 

Vyhlásenie výsledkov: 14,30 hod. (predpokladaný čas) – pretekári umiestnení na prvých miestach získajú 

drobné vecné ceny a dostanú titul „Majster Západnej oblasti 2019 na dlhej trati“ 

a medailu.    Vyhlásenie podľa kategórií: 

MW-10, MWR vyhlásení budú všetci pretekári 

MW-12, MW-14 vyhlásení budú prví traja umiestnení 

Ostatné kategórie vyhlásení budú víťazi kategórie 

Terén: Malokarpatský kopcovitý terén,  hustá cestná sieť, skalnaté násypy - kamenice. 

V časti terénu rúbaniská s podrastom, ploty. 

Raziaci systém: SportIdent, požičanie SI-čipu 2,- €, strata zapožičaného SI-čipu 30,- € 

SIAC mód nebude aktivovaný 

Mapa: Stredoveký vodovod, M=1:10 000 , E=5 m, stav 9/2019, rozmer A3, autor O. Piják. 

Mapy sú vytlačené na vodeodolnom syntetickom  papieri Pretex, gramáž 100 g/m2.  

Mapníky-euroobaly nie sú potrebné, ale v obmedzenom počte budú aj na štarte. 

Mapa sa v cieli nebude odovzdávať, dodržujte prosím pravidlá fair-play. 

 

Opisy kontrol:            Opisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú vytlačené na mapách a 

samostatne k dispozícii na zhromaždisku.  

 

Detská trať:            V tesnej blízkosti priestoru zhromaždiska – v Scheidlinovej záhrade bude pre malé 

deti pripravená detská trať , s mapkou. Absolvovanie trate možné medzi 11,00 

a 14,00.  Štartovné 0,50 € priamo na mieste.  Každý účastník bude odmenený. 

 
Funkcionári: Riaditeľ pretekov  Peter Illés 

Hlavný rozhodca  Michal Stasz 

Stavba tratí  Peter Illés 

Tajomník   Karol Hierweg 

 

Informácie: www.kobra-orienteering.sk, peter@illes.name 

 

 

http://www.kobra-orienteering.sk/


Parametre tratí: 

Kategória Dĺžka (km) Počet kontrol Prevýšenie (m) 

W-10,M-10 1,8 6 40 

MWR (‚RD‘) 1,7 6 40 

    

W-12 2,0 6 40 

W-14 3,3 6 75 

W-16 3,7 9 120 

W-18 5,1 9 155 

W 19- 6,0 8 250 

W 40- 4,9 9 160 

W 55- 3,3 6 75 

    

M-12 2,0 6 40 

M-14 3,7 9 120 

M-16 5,1 9 155 

M-18 6,0 8 250 

M 19- 8,5 13 310 

M 40-  6,0 8 250 

M 55- 4,9 9 160 

    

N 2,0 6 40 

Open 3,7 9 120 

 

 

Ochrana  
osobných údajov: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasil so zverejnením svojich 

údajov: (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. 

 

Upozornenie: Preteká sa podľa platných Pravidiel OB.  

 

 

Organizátori z Klubu orientačného behu KOBRA Bratislava  

Vám prajú pohodu a príjemné športové zážitky 

 
 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ 

ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE 

SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV. 

   
 

 Peter Illés Michal Stasz 
     riaditeľ pretekov            hlavný rozhodca 

 

 
 



       
 

 
 

 

 

Svätý Jur – okolie zhromaždiska 

 

 
 

Zhromaždisko (infocentrum AINova) 

detská trať (Scheidlinova záhrada) 

Parkovisko   Horné predmestie 

modrá – cesta na štart 

červená – príchod z cieľa 


