
 

Pokyny 
4-dňových medzinárodných pretekov v orientačnom behu 

34. Veľká cena Slovenska 
Pohár Slovenského krasu 2010 

48.ročník Pohára rektora TU Košice 
19.-22. August 2010, Silica, Geravy 

 
Organizátori:  klub orientačného behu ATU Košice 
 TJ Čingov Spišská Nová Ves   
Centrum  
pretekov: Dedinky, obecný úrad 
Miesto  E1, E2 – Slovenský kras, Silica 
pretekov: E3, E4 – Slovenský raj, Geravy 
Kemp: futbalové ihrisko Dedinky  
 Je zakázaná akákoľvek terénna úprava hracej plochy ihriska. 
 Parkovanie áut je možné len vo vyhradených priestoroch v obci – cca 150 m od 
 ihriska.   
Tréning: 18. August, Dedinky, 10.00 – 19.00 
 Mapa „Dedinky“ 1:10 000, e=5m  
 Vzdialenosť tréningového priestoru z centra 700m  
 Tréningové mapy v predaji pri  prezentácii za 0,50 EUR.    
Zhromaždisko E1, E2 – lúka SV od obce Silica. Zhromaždisko sa nachádza 
a cieľ: na otvorenom priestore, doporučujeme postavenie klubových stanov, alebo 

slnečníkov.  
 E3, E4 – lúka pri horskom hoteli „Geravy“ na Geravách     
Doprava:     Organizátor nezabezpečuje dopravu na E1, E2.  
 

Vlastná doprava na zhromaždisko E3, E4 - na Geravy, nie je dovolená! Doprava 
účastníkov pretekov (pretekári + sprevádzajúce osoby) z Dediniek na Geravy a späť je 
zabezpečená sedačkovou lanovkou za špeciálnu cenu 2.- EUR/osoba/deň.  
 
Vo výnimočných prípadoch (deti,...) je zabezpečená preprava  zo Stratenej na Geravy 
mikrobusom za cenu 2.- EUR/osoba/deň. Doprava do Stratenej po vlastnej osi. 
 
Lístky na prepravu lanovkou budú v predaji na prezentácii a v cieli  E1, E2.  
Lístky na prepravu mikrobusom budú v predaji na prezentácii a v cieli  len počas E1! 
  
Cesta lanovkou trvá cca 15 min, lanovka bude v prevádzke od 7:15. Cesta z Dediniek 
do Stratenej a ďalej mikrobusom na Geravy môže trvať viac ako 60 min! 
Upozorňujeme pretekárov na vytvorenie si dostatočného časového priestoru na 
presun.  

Parkovanie:  Len na vyznačených  priestoroch, dôrazne žiadame o dodržiavanie 
 pokynov  organizátorov. 

Parkovanie pre ubytovaných mimo Dediniek, bude zabezpečené počas E3, E4 
v centre Dediniek. Vzdialenosť parkoviska od lanovky 600 m. 

                        Parkovné 
    osobné auto   3.- EUR /pobyt+E1+E2 – účastníci ubytovaní v o-kempe 
   1.- EUR / E1+E2 – ostatní účastníci 
 minibus 7.- EUR/pobyt+E1+E2 – účastníci ubytovaní v o-kempe 
   2.- EUR/ E1+E2 – ostatní účastníci 
 BUS  12.- EUR/pobyt +E1+E2 – účastníci ubytovaní v o-kempe 
   3.- EUR / E1+E2 – ostatní účastníci 



Vzdialenosti: 
           
 E1 E2 E3 E4 
Centrum                    Parking 55 km 55 km 0,1 km 0,1 km 

Parking    0,5 km 0,5 km 40-60 min po 
turistickej 

značke 

40-60 min po 
turistickej 

značke 
Parking E3,E4  lanovka - - 0,6 km 0,6 km 

Lanovka  - - 0,1 km 0,1 km 

 
 

    0,9km/60m 
 

0,5km/35m 0,3km/25m 0,3km/0m 

 
Stravovanie: bufet na zhromaždisku, potraviny v Dedinkách s otváracími hodinami 6:30-18:00, 
 reštauračné zariadenia na Dedinkách a v okolí. 
 V kempe možnosť objednania si menu (polievka, hlavné jedlo). Objednávky sa budú 

prijímať v čase 7:00-9:00 na označenom mieste, výdaj večere bude v čase  
 17:00-19:00.  
Štartová pre  E1 - E4 zverejnená na internete, vyvesená v centre pretekov a na zhromaždisku.  
listina: Pre E4 bude štartová listina vyvesená v sobotu o 18:00.  
Štartové časy Vedúci klubov obdržia na zhromaždisku v nedeľu ráno od 8.00 – 9.30 samolepiace 
pre E4: štítky so štartovými časmi pre E4. Tieto štítky sú pretekári povinní nalepiť si  na 
 štartové číslo. 
Štartové Všetci  pretekári  bežia  so štartovými číslami, ktoré obdržia pri prezentácii. Prví 6-ti 
čísla: pretekári po troch etapách bežia v  E4  s novým   štartovým   číslom, ktoré si  
 vyzdvihnú samoobslužne na štarte E4.  
Opisy  
kontrol: Budú  k  dispozícii   na   zhromaždisku  od 8.00.  
Štart: 00: E1, E2, E3, E4  9.30  
 Ak pretekárom v kategóriách M10R, W10R nevyhovuje štartový čas podľa štartovej 

listiny, môžu na štarte požiadať o jeho zmenu v ľubovoľnom štartovnom čase pre   
E1-E3 od 00:00 do 120:00, v E4 od 00:00 do 90:00.  Štartovný čas im pridelí štartový 
rozhodca tak, aby neštartovali v rovnakej minúte s pretekármi M10, W10.   

 Značenie na štart – modré fáborky.                           
 V E4 sa štartuje   hendikepovým   spôsobom.   Pretekári   so stratou po troch etapách 

vyššou ako 60 minút na vedúceho pretekára štartujú v E4 intervalovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstup do štartového koridoru v E4: -6 
             
Cieľ: V E1, E2, E3 sa  cieľový čas zaznamenáva orazením cieľovej kontroly na cieľovej 

čiare. 

Štart E4 
9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 
M65-  
W-12A 
W45-B 
W60- 
M75- 
N 

M55- 
M70- 
W-10 
W-16A 
W50-A 
 

M-12A 
M-16A  
M21-C 
M50-A 
M60- 
K 3  
 

M-10 
M-20A 
M21BR 
W-20A 
W40-A 
W55- 

M-14A 
M-18A   
M45-B  
W-14A 
W35-A  
W35-B 
 
 

M45-A 
M21-B 
M35-B  
W45-A 
W21-B 
W21-C 
 

M21-A 
M35-A  
M40-A  
W-18A  
W21-A 
W21BR 
 
 

M21-E  
W21-E 
 

 
 
 
 
 
 



 V E4 sa cieľový čas stanoví orazením cieľovej  kontroly za cieľovou čiarou. Poradie 
v cieli v sporných prípadoch určuje cieľový rozhodca podľa prebehnutia cieľovej 
čiary. 

Raziaci  bude  použitý  raziaci  systém  SI.  Pri  poruche  el.  systému použite  náhradné 
systém:      mechanické  razenie do mapy.  Prosíme o vrátenie zapožičaných  SI   čipov v cieli 
  E4. Za  nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 50.-EUR.              
 
Mapy:  IOF, stav – jar, leto 2010   

 E1            1:10 000, e=5 m     Jašteričie Jazero   320x270 
 E2       1:10 000, e=5 m     Jašteričie Jazero   320x270 
                            E3            1: 7 500, e=5 m      Geravy      295x210 
 E4       1: 10 000, e=5 m  Geravy     295x210 
 Mapy nie  sú  vodovzdorne    upravené s výnimkou kategórií M,W 21-E   
 Pretekári ostatných kategórií majú možnosť samoobslužnej úpravy mapy – mapníky 
 budú k dispozícii na štarte. 

 Mapy sa v cieli neodoberajú. Upozorňujeme pretekárov na fair-play správanie, 
pretekár, ktorý neodštartoval by nemal poznať  trať! 

 Špeciálne symboly:    
 zelený krúžok -  výrazný strom 
 zelený krížik - vývrat 
 hnedý krížik - plošinka   
 čierny krížik - umelý objekt 
 čierny krúžok - umelý objekt  
Terén: E1, E2 – krasový, závrtový, väčšinou polootvorený až otvorený terén s rôznou 

priebežnosťou a viditeľnosťou. V teréne je nižšia hustota chodníkov a ciest, 
v niektorých miestach sa vyskytujú  nové chodníky od kráv.  

 E3, E4 – stredne kopcovitý krasový terén s množstvom terénnych detailov. Les 
listnatý alebo zmiešaný, v priestore sa nachádzajú horské lúky s roztrúsenými 
stromami. Priebežnosť je obmedzená popadanými konármi, skalnou podložkou 
a sezónnym podrastom. V dôsledku početných zrážok je v niektorých častiach terénu 
zvýšený výskyt žihľavy.  

Občerstvenie  Na tratiach s predpokladaným časom víťaza nad 60 minút budú  v teréne E1, E2 
na trati: rozmiestnené občerstvovacie stanice s vodou, v mape označené symbolom pohára.   
 Počas E4 bude občerstvenie pre tieto trate na kontrole č. 40. 
Zakázaný  Priestorom všetkých etáp prechádzajú turistické chodníky. 
priestor: Je zakázané pohybovať sa mimo týchto chodníkov okrem času konania sa pretekov. 
Detská škôlka: Bude sa nachádzať na zhromaždisku. 
Detské    
preteky:   V cieli všetkých etáp sa budú konať detské preteky na vzdialenosti do 500m. 
Časový limit:  E1, E2, E4 -150 min., E3 – 120min  
Umývanie         sprchy so studenou vodou. Je zakázané používať mydlá a šampóny. 
v cieli:  
WC:  na označených miestach v kempe, na zhromaždisku a na štarte E1. Počas E2, E3 a E4 

využívajte WC na zhromaždisku, voľné používanie WC v lese nerobí dobré meno 
nášmu športu.  

Zdravotná 
služba: v cieli pretekov 



Vyhlásenie -E1, E2, E3     12:00 kategórie s jasným víťazom 
výsledkov:       13:30 ostatné kategórie  
 - celkové vyhlásenie na zhromaždisku E4 12:00 kategórie s jasným víťazom 
       13:30 ostatné kategórie 
Ceny:            Víťazi  všetkých    kategórií v E1 - E3 obdržia drobnú  upomienkovú   cenu,   za 

celkové výsledky budú odmenení prví traja pretekári v každej kategórii vecnými 
cenami.  

                          Víťazi kategórií M, W 21-E získajú „Pohár rektora TU Košice“. 
Námietky a 
protesty:          hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- EUR    
 
Hlavní 
funkcionári: Riaditeľ:  Jozef Pollák 
 Hlavný rozhodca: Ján Kuchta     
 Sekretár:   Iveta Putnovská 
 Stavba tratí: E1 Michal Krajčík 
    E2 Jozef Pollák 
    E3 Róbert Miček 
    E4 Pavol Šoltés 
     
Poznámka:       Priestor E1, E2  sa nachádza v Národnom Parku Slovenský kras, priestor  

E3, E4 v Národnom parku Slovenský raj. Žiadame Vás o dodržiavanie čistoty 
a poriadku. Na celom území národných  parkov platí prísny zákaz zberu lesných 
plodov a húb! 

Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
   
 
Organizátori Vám želajú veľa pekných športových zážitkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


