
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 

POKYNY 

 

3. kolo oblastného rebríčka 2019 Západnej oblasti SZOŠ  

VALENTÍNSKY SPORKO 2019 
 

 
Klub orientačného behu KOBRA Bratislava Vás víta na pretekoch Valentínsky Sporko 2019, ktoré sú 

súčasťou 3. kola oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ pre rok 2019. Pre zdarný priebeh a Vašu 

spokojnosť sme pre Vás pripravili tieto pokyny: 

 

Dátum konania: 16. 2. 2019 (sobota) 

 

Usporiadateľ: Klub orientačného behu KOBRA Bratislava 

 

Klasifikácia: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 

kontrolných stanovíšť  

 

Zhromaždisko: Šamorín, Základná škola M. Korvína, Rybárska ul. 2 (GPS 48.0287572, 

17.3001725) 

  

Prezentácia: 16. 2. 2019, 09:00 – 10:00 hod. na zhromaždisku; po 10:00 hod. už nebude 

možné vykonávať zmeny v prihláškach. Žiadame vedúcich oddielov/klubov 

o dodržanie časového harmonogramu prezentácie. 

 

Kategórie: M,W-10, M,W-12, M,W-14, M,W-16, M,W-18, M,W19-, M,W40-, M,W55-, 

Open (otvorená trať),  

N (nábor – orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov),  

RD (dieťa so sprievodom),  

Detská obrázková trať v priestore zhromaždiska. 

 

Terén: Sídlisková zástavba a centrum mesta. Prevažné časť tratí vedie po spevnených 

plochách.  

 

Štart: 11:00–12:15 hod., voľný výber štartového času. 

 

Uzávierka cieľa:  13:30 hod. 

 

Rozcvičovanie: Cestou na štart a v priestore zhromaždiska. Ostatný priestor je pre pretekárov 

zakázaný. 

 

Mapa, popisy KS: Zimný Šamorín, mierka 1: 4 000, E = 2,5 m, autor Ondrej Piják, stav 05/2018, 

norma ISSOM 2007, rozmer A4, tlač laserovou technológiou na vode-odolný 

papier Pretex.  

 

Popisy kontrolných stanovíšť (piktogramy) sú vytlačené na mapách a budú aj k 

dispozícii na zhromaždisku.  

 

Mapy sa v cieli neodovzdávajú, žiadame o dodržiavanie pravidiel fair play.  

 

 

 

 
 



V priebehu pretekov je prísne zakázané prekonávať objekty, ktoré sú v mape 

označené mapovými značkami (ISSOM 2007), porušenie zákazu môže viesť 

k diskvalifikácii pretekára: 

 

421 – Neprekonateľná vegetácia – vybrané kategórie majú trať vedenú cez malé 

prírodné bludisko – je zakázané prekonávať kríky (bude kontrolované 

organizátorom) 

521.1 – Neprekonateľná stena, 

524 – Neprekonateľný plot alebo ohrada, 

526.1 – Budova, 

528.1 – Oblasť so zakázaným vstupom,  

707 – Neprekročiteľná hranica – v teréne budú na niekoľkých miestach umiestnené 

umelé prekážky, ktorých prekonávanie je zakázané a bude viesť 

k diskvalifikácii pretekára (bude kontrolované organizátorom) 

 

V teréne budú tieto umelé prekážky vyznačené plastovou páskou. 

V mape budú pre lepšiu čitateľnosť značené nasledovne:  

 

 
 

Raziaci systém:  Sportident (SI), zapožičanie SI-čipu 2,-€, nevrátenie zapožičaného SI-čipu 30,-€. 

 

Vzdialenosti:  Parkovisko – zhromaždisko 50-200m 

 Zhromaždisko – štart: 600 m/bez prevýšenia, značené modrými stužkami  

 Cieľ – zhromaždisko: 0 m 

  

Upozornenie: Jednotlivé trate križujú cesty s lokálnou premávkou.  

 Pri prechádzaní ciest prosím zvýšte opatrnosť, poučte aj svoje deti. 

 

Parkovanie: Na komunikáciách v blízkosti zhromaždiska. V prípade voľných miest aj na 

priľahlom parkovisku južne od areálu školy (viď mapka). 

 

Občerstvenie: Po dobehnutí nápoj od usporiadateľa (voda, sirup, čaj). 

  

Vyhlásenie Predpokladaný čas je približne o 13:45 hod., podľa aktuálnej situácie 

výsledkov: dobehnutých pretekárov usporiadateľ spresní čas vyhlásenia výsledkov na mieste. 

 V kategóriách RD, M,W-10, M,W-12 a M,W-14 prví traja pretekári a v ostatných 

kategóriách víťazi obdržia drobné vecné ceny.  

 Na detskej obrázkovej trati dostanú všetci pretekári sladkosť priamo po dobehu. 

  

Šatne, WC: Na zhromaždisku.  

 Prosíme o dodržiavanie zákazu vstupu do priestorov budovy základnej školy 

v bežeckej obuvi osobitne s kovovými hrotmi a udržiavanie čistoty! 

 

Informácie: http://www.kobra-orienteering.sk, e-mail: miso.stasz [at] gmail.com 

 

Funkcionári: Riaditeľ pretekov Michal Stasz, R3 

 Hlavný rozhodca Juraj Horniak 

 Stavba tratí Adam Jonáš a Monika Molnárová 

 

 

  

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


Upozornenie: Preteká sa podľa platných Pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných 

Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2019. 

 

Poznámka:  Všetci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 

bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 

následkom týchto pretekov.  

 

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich 

osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej 

listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme 

SZOŠ. 

 

Informácia pre detskú obrázkovú trať 

 

Priestor pretekov: Školský dvor ZŠ M. Korvína, Rybárska ul. 2 (priestor zhromaždiska)  

 

Štart: 10:30–11:30 hod., voľný výber štartového času. 

 

Mapa:  ZŠ M. Korvína, mierka 1: 2 000, E = 2,5 m, autor Ondrej Piják, stav 05/2018, 

norma ISSOM 2007, rozmer A5, tlač laserovou technológiou. 

 

Raziaci systém:  razenie klasickými kliešťami priamo do mapy 

 

 

 

 

 

Organizátori z klubu KOBRA Bratislava 

Vám prajú 

pohodu a príjemné športové zážitky 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14. 2. 2019 

 

 

 

 Michal Stasz Juraj Horniak 

 riaditeľ pretekov hlavný rozhodca 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1 

 

Predbežné parametre tratí 
(Dĺžka tratí je vzdušnou čiarou) 

 

kategória dĺžka prevýš. počet KS kategória dĺžka prevýš. počet KS 

RD 0,9 km – 10 M-10 0,9 km – 10 

W-10 0,9 km – 10 M-12 1,3 km – 11 

W-12 1,3 km – 12 M-14 1,7 km – 15 

W-14 1,6 km – 13 M-16 2,0 km – 16 

W-16 1,7 km – 15 M-18 2,7 km – 23 

W-18 2,0 km – 16 M19- 2,9 km – 23 

W19- 2,7 km – 23 M40- 2,7 km – 23 

W40- 1,8 km – 15 M55- 1,8 km – 15 

W55- 1,6 km – 13 N 1,3 km – 11 

OPEN 1,7 km – 15     
 

 

Príloha 2 

 

Mapa situácie v Šamoríne; Zhromaždisko, prezentácia, WC, šatne, vyčítanie SI, občerstvenie 

v priestoroch budovy Základnej školy M. Korvína, Rybárska ul. 2, Šamorin 

 

 

 

 
 

 


