
 

 
 

Majstrovstvá Slovenska  v orientačnom šprinte   
Majstrovstvá Slovenska  v orientačnom behu na dlhých tratiach 

Slovenský rebríček jednotlivcov – INOV 8 Cup v orientačnom behu 
Pohár rektora TU Košice 

Košice, 15.-17.9.2017 

Pokyny 
    
Usporiadateľ: Klub orientačného behu ATU Košice  

Prezentácia: piatok,   15.9.2017,   12:00-14:00           
Košice - sídlisko Nad Jazerom, areál Klubu vodného lyžovania Trixen    
GPS:  48.692761, 21.286699 
sobota,  16.9.2017,   11:30-13:00 
nedeľa, 17.9.2017,    8:30-9:30        
Nižný Klátov – časť Mlynky,  rekreačné stredisko Veselá záhrada  
GPS: 48.732055, 21.161923 
 

Centrum pretekov,  MSR šprint (piatok), areál Klubu vodného lyžovania Trixen 
  zhromaždisko: GPS:  48.692761, 21.286699 
 MSR dlhá trať, SRJ-INOV 8cup (sobota, nedeľa) 
 areál rekreačného strediska Veselá záhrada Nižný Klatov-Mlynky 
Parkovanie:    Piatok-šprint 
 Parkovanie je dovolené len v nezakázanej časti sídliska  podľa mapovej prílohy na konci 
 pokynov. Pre vstup do areálu je možné využiť len vchod na severnej strane jazera. 
 Sobota, nedeľa 
 Pre príjazd na zhromaždisko doporučujeme cestu cez Girbeš (odbočka pri škole 
 v Myslave). 
 Parkovanie bude riadené organizátormi, bude vo vzdialenosti  100-700 m od zhromaždiska. 

Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov pri parkovaní.   
Vzdialenosti:            

             

 Piatok 
MSR šprint 

Sobota 
MSR dlhá trať 

Nedeľa 
SRJ, INOV-8 cup 

 
Parkovisko                      Zhromaždisko 

 
0,6-0,9 km 

 
0,1-0,7 km 

 
0,1-0,7 km 

 
Zhromaždisko 

 
0 km 

 
0 km  

 
0 km 

 
Zhromaždisko                               

Vzdialenosť z J cípu 
rozcvičovacej mapy 

na štart je 0,45km po 
modrom značení 

 
1,8 km 

Prevýšenie 50 m 

 
1,4 km 

Prevýšenie 35m 

  
Stravovanie: bufet, resp. reštaurácia na zhromaždisku,  reštaurácie v Košiciach  
Ubytovanie:  -internát TU na ul. Nemcovej 1 
 -telocvičňa – Gymnázium MR Štefánika, Novomeského 4  
 Prosíme o udržiavanie poriadku v ubytovacích zariadeniach. 
 Pre parkovanie ubytovaných na internáte doporučujeme príjazd a parkovanie podľa 
 obr. na konci pokynov. Ubytovaní v telocvični majú možnosť parkovania vo dvore.  



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: piatok MSR šprint 15:00 hod 
 sobota  MSR dlhá trať 13:30 hod (pôvodne plánovaný štart o 10:30 hod bol kvôli 

 kolízii s Košickým bikemaratónom v rovnakom teréne posunutý na uvedený čas)   
 nedeľa  SRJ, INOV-8 cup  10:00 hod   
 značenie na štart modro-biele fáborky 
Karanténa: Pri pretekoch v šprinte musia všetci štartujúci pretekári najneskôr v čase 15:10 prekročiť 

vstupnú bránku, ktorou vošli do areálu. Vzdialenosť tohto miesta od zhromaždiska je 500 m. 
Pri prechode bránkou pretekár razí SI jednotku CHECK. Po orazení pretekár pokračuje  po 
modrých fáborkách 300m do priestorov ZŠ, kde si môže vyzdvihnúť rozcvičovaciu mapu. 
Pretekár nesmie opustiť priestor rozcvičovacej mapy, alebo modré značenie vedúce 
z karantény na štart. V karanténe bude k dispozícii  WC. 

 Vzdialenosť zo ZŠ na štart je 800 m, vzdialenosť z J cípu rozcvičovacej mapy na štart je 
  450 m. 
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. 
Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane tých, ktorí  
preteky vzdali alebo neorazili všetky kontroly.  

Mapy: MSR šprint 
 ISSOM 2007,  stav 2017, 1:4 000, e=2m, rozmer 210x297 mm 

  MSR dlhá trať  
 M,W16 – M,W21       
 ISOM 2017, stav 2017, 1:15 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
  M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, W35-, W40-, W45-, M21-C     
  1:10 000, e = 5m, rozmer 297x420 mm 
  Ostatné kategórie        1:10 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
 SRJ, INOV-8 cup 
 Všetky kategórie  1:10 000, e = 5m, rozmer 210x297 mm 
 Mapy na všetky preteky sú  vodovzdorne upravené.   
Špeciálne symboly:     zelený krúžok    výrazný strom    
  zelený krížik       vývrat     
  hnedý trojuholník plošinka 
 čierny krúžok  umelý objekt   
 čierny krížik    umelý objekt                                             
Terén: MSR šprint 
 Sídlisková zástavba s parkovými plochami sídliska a rekreačnej oblasti Jazero. Cesty  
 a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú prevažne asfaltové, niektoré chodníky sú  
 hlinené alebo šotolinové. 
 Doporučená obuv – ľahká atletická. Zákaz použitia obuvi s kovovými hrotmi. 
 Zakázané priestory 

V priebehu pretekov je zakázané prekonávať objekty, ktoré sú v mape zakreslené mapovými 
značkami: 

 304.2  Neprekonateľné vodné teleso 
 421  Neprekonateľná vegetácia 
 521.1  Neprekonateľný múr 
 524  Neprekonateľný plot 
 526.1  Budova 
 528.1  Oblasť so zakázaným vstupom 
  
 
 
 
 



 Ďalej budú v teréne vytýčené umelé prekážky, pre ktoré platí zákaz prekonávania a ktoré sú 
 v mape označené: 
 709  Neprístupná oblasť 

  Súvislá čiara vyjadruje, že hranica je v teréne vyznačená natiahnutou  
    páskou. 

  Prerušovaná čiara vyjadruje, že hranica je v teréne vyznačená páskou na 
zemi alebo červeno-bielymi fáborkami. 

 Nedodržanie týchto pravidiel vedie k diskvalifikácii. 
 MSR dlhá trať, SRJ 
 Kontinentálny terén s miestnym výskytom terénnych detailov – rýh. Les pravažne listnatý, 

alebo zmiešaný. Priebežnosť a viditeľnosť prevažne dobrá, miestami obmedzená sezónnym 
podrastom. Stredná hustota chodníkov a ciest. 
V priestore sa môžu vyskytnúť nové vývraty a malé čistinky po prerezávke stromov, ktoré 
nie sú v mape zakreslené. Mapované sú vývraty v teréne výrazné – osamelé, alebo vývraty 
nad 1,2 m. 

Občerstvenie: V cieli všetkých pretekov a pri dlhej trati na tratiach s predpokladaným časom  víťaza nad 60 
min. Občerstvenie pri dlhej trati je umiestnené na kontrolách a je vyznačené v opisoch 
kontrol.                             

Časový limit:  MSR šprint   45 min 
 MSR dlhá trať       210 min    
                                  SRJ                       120 min 
Umývanie:        provizórne-lavory   
WC: na zhromaždisku a v karanténe pri šprinte  
Vyhlásenie  MSR šprint 17:30 hod 
výsledkov:     MSR dlhá trať             17:30 hod   
 SRJ INOV-8 cup   13:00 hod  
Ceny:                        majstrovské preteky      medaily a diplomy 
 SRJ a verejné preteky      drobné vecné ceny  
Námietky a  hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR 
protesty:              
Hlavní  Riaditeľ    Jozef Pollák  R1 
funkcionári: Hlavný rozhodca  MSR šprint František Papuga  R1 
     MSR dlhá trať Zdenko Roháč  R1 
     SRJ, Inov 8 cup Marián Kazík  R1  
 Stavba tratí    Jozef Pollák  R1  
Poznámky: 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. 

   
            Preteká sa podľa platných pravidiel SZOŠ. 
  

            Organizátori Vám želajú pekné športové zážitky. 
 
 
 

Partneri 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 



Zhromaždisko  a parkovanie, šprint 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príjazd a parkovanie na internáte 
 
 



MSR šprint (pozri pozn.) MSR dlhá trať SRJ INOV 8 cup

M-10C 1,5 km/2 m/9 k 1,9 km/45 m/6 k 1,6 km/40 m/6 k

M-10R 1,5 km/2 m/9 k 1,9 km/45 m/6 k 1,6 km/40 m/6 k

M-12C 1,9 km/2 m/14 k 2,4 km/75 m/8 k 2,0 km/55 m/7 k

M-14 2,1 km/2 m/11 k 4,1 km/130 m/11 k 2,7 km/90 m/10 k

M-16 2,9 km/2 m/16 k 5,5 km/235 m/9 k 3,5 km/115 m/14 k

M-18 3,3 km/2 m/18 k 8,7 km/340 m/14 k 4,2 km/125 m/17 k

M-20 3,5 km/2 m/18 k 9,8 km/405 m/17 k 5,1 km/180 m/22 k

M 21-E 3,9 km/2 m/20 k 13,2 km/525 m/21 k 6,2 km/220 m/25 k

M 35- 3,5 km/2 m/18 k 9,8 km/405 m/17 k 5,2 km/185 m/22 k

M 40- 3,3 km/2 m/18 k 8,7 km/340 m/14 k 5,1 km/180 m/22 k

M 45- 3,2 km/2 m/18 k 8,0 km/320 m/12 k 4,2 km/125 m/17 k

M 50- 3,0 km/2 m/17 k 6,7 km/285 m/12 k 3,7 km/120 m/18 k

M 55- 2,8 km/2 m/15 k 6,1 km/275 m/11 k 3,2 km/100 m/13 k

M 60- 2,4 km/2 m/15 k 5,4 km/240 m/11 k 3,1 km/80 m/13 k

M 65- 2,3 km/2 m/13 k 4,7 km/195 m/12 k 2,8 km/95 m/12 k

M 70- 2,1 km/2 m/11 k 3,5 km/125 m/10 k 2,5 km/60 m/10 k

W-10 1,5 km/2 m/9 k 1,9 km/45 m/6 k 1,6 km/40 m/6 k

W-10R 1,5 km/2 m/9 k 1,9 km/45 m/6 k 1,6 km/40 m/6 k

W-12C 1,9 km/2 m/14 k 2,4 km/75 m/8 k 2,0 km/55 m/7 k

W-14 2,1 km/2 m/11 k 3,4 km/115 m/9 k 2,6 km/65 m/11 k

W-16 2,4 km/2 m/15 k 4,7 km/195 m/12 k 2,8 km/95 m/12 k

W-18 2,8 km/2 m/15 k 5,3 km/205 m/12 k 3,5 km/115 m/14 k

W-20 3,0 km/2 m/17 k 6,7 km/285 m/12 k 3,7 km/120 m/18 k

W 21-E 3,2 km/2 m/18 k 8,0 km/320 m/12 k 5,1 km/180 m/22 k

W 35- 3,0 km/2 m/17 k 6,7 km/285 m/12 k 4,2 km/125 m/17 k

W 40- 2,8 km/2 m/15 k 6,1 km/275 m/11 k 3,7 km/120 m/18 k

W 45- 2,4 km/2 m/15 k 5,4 km/240 m/11 k 3,2 km/100 m/13 k

W 50- 2,3 km/2 m/13 k 4,7 km/195 m/12 k 3,1 km/80 m/13 k

W 55- 2,2 km/2 m/11 k 4,1 km/160 m/11 k 2,8 km/95 m/12 k

W 60- 2,1 km/2 m/11 k 3,5 km/125 m/10 k 2,5 km/60 m/10 k

W 65- 2,1 km/2 m/11 k 3,5 km/125 m/10 k 2,7 km/70 m/12 k

K3 2,2 km/2 m/11 k 4,1 km/160 m/11 k 3,1 km/80 m/13 k

N 1,9 km/2 m/14 k 2,4 km/75 m/8 k 2,0 km/55 m/7 k

M 21-C 2,9 km/2 m/16 k 6,1 km/275 m/11 k

W21-C 2,2 km/2 m/11 k 4,1 km/160 m/11 k

M21-B 5,2 km/185 m/22 k

M21-D 3,5 km/115 m/14 k

W21-B 3,2 km/100 m/13 k

W21-D 2,7 km/70 m/12 k

Pozn. Pri šprinte sú dĺžky tratí uvádzané v najkratšom možnom postupe.

Parametre tratí   


