
Pokyny 

4-dňových medzinárodných pretekov v orientačnom behu 

Pohár Slovenského krasu 2011 

49. ročník Pohára rektora TU Košice 

28.-31. júla 2011, Rožňava, Silica 

 

Organizátor:   Klub orientačného behu ATU Košice  

Centrum  pretekov:   Krásnohorské Podhradie, obecný úrad (48° 39´ 11,11´´ ;  20° 35´ 57,27´´) 

Kemp:     kemp v Krásnohorskom Podhradí  ( 48° 39´ 21,75´´ ;  20° 36´ 26,95´´) 
   Kemp je rozšírený aj na lúku vedľa futbalového ihriska. 

Parkovanie áut je možné len vo vyhradených priestoroch na lúke pri kempe 

(48° 39´14,56´´ ;  20° 36´ 23,71´´)   

Tréning:    27. júla, Soroška 10:00 – 19:00  

    Mapa 1:10 000, e=5m   

Vzdialenosť tréningového priestoru z centra 6,5km. Vzdialenosť z parkoviska 

na štart 450 m.   

Tréningové mapy v predaji pri  prezentácii za 0,70 EUR.     

Miesto   pretekov:   E1 – Silica  

E2 – Rožňava  

E3, E4 – Soroška   

Zhromaždisko:   E1 – priestor JZ od obce Silica (odbočka na Ľadnicu). Zhromaždisko je sčasti 

   na otvorenom priestranstve, sčasti v sade.  

E2 -  vo dvore radnice v centre  Rožňavy 

E3, E4 – lúka na Soroške. Zhromaždisko sa nachádza na otvorenom priestore, 

odporúčame postavenie klubových stanov alebo slnečníkov.   

 

Doprava:        Organizátor dopravu nezabezpečuje.   

Parkovanie etapy: E1 - 48° 33´ 25,77´´ ;  20° 30´ 21,52´´ 
E2 - 48° 39´ 38,07´´ ;  20° 31´ 50,75´´ 

E3, E4 - 48° 37´ 05,77´´ ;  20° 37´ 31,13´´ 

Len na vyznačených  priestoroch, dôrazne žiadame o dodržiavanie 

pokynov  organizátorov.  

 Parkovné:                       Osobné auto 1.- EUR /za všetky 4 etapy  

   Karavan 2.- EUR /za všetky 4 etapy 

   Mikrobus 2.- EUR /za všetky 4 etapy 

   Autobus 3.- EUR /za všetky 4 etapy 

Vzdialenosti:    

 E1 E2 E3 E4 

Centrum ---> parking 22km 6km 7km 7km 

Parking  ----> cieľ 300 m 500m 400m 400m 

Cieľ         ----> štart 200 m /0m  100m/0m  400m/35m  1000m/25m  

      

 Stravovanie:    bufet na zhromaždisku, potraviny v Krásnohorskom Podhradí, reštauračné 

   zariadenie v Krásnohorskom Podhradí, Rožňave a  okolí.  



Štartová listina:  pre  E1 – E3 zverejnená na internete, vyvesená v centre pretekov a na 

zhromaždisku.  Pre E4 bude štartová listina vyvesená v sobotu o 18:00 

v centre pretekov a bude zverejnená na internete. 

Štartové časy pre E4: Vedúci klubov obdržia na zhromaždisku v nedeľu ráno od 8.00 – 9.30 

samolepiace štítky so štartovými časmi pre E4. Tieto štítky sú pretekári 

povinní nalepiť si na štartové číslo. 

Štartové čísla: Všetci  pretekári  bežia  so štartovými číslami, ktoré obdržia pri prezentácii. 

Prví 10-ti pretekári po troch etapách bežia v E4 so svojim štartovým číslom, 

na ktoré si nalepia samolepku s poradovým číslom po 3 etapách. Tieto 

samolepky budú samoobslužným systémom vydávané na štarte E4.   

Opisy kontrol: Budú  k  dispozícii   na   zhromaždisku  od 8.00 pre E1, E3 a E4. Pre E2 budú 

k dispozícii od 16:00.   

Štart 00:   E1, E3, E4   9:30   

   E2  17:00  

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 E2, 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 min. na vedúceho pretekára štartujú v E4 intervalovo.  

Vstup do štartového koridoru v E4: -6 minút 

ŠTART E4        

9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 
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K3 
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M14 
M18 
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M45A 
M21B 
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W21C 
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W21E 

            

Cieľ: V E1, E2,E3 sa cieľový čas zaznamenáva orazením cieľovej kontroly na  

cieľovej čiare. 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 systém: SportIdent.  Pri  poruche  el.  systému použite náhradné 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 2011    

E1 1:10 000, e=5 m    Silická Ľadnica,    A4,  kategórie s najdlhšími traťami 

max. 410x250  

    E2 1:4 000, e=2,5 m   Rožňava,      A4   

E3 1:10 000, e=5 m    Pavlova skala,   A4, kategórie s najdlhšími traťami 

max. 330x230  

E4          1:10 000, e=5 m     Soroška,      A4    



 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  

Terén:  E1- krasový, závrtový terén s prevažne dobrou priebežnosťou a viditeľnosťou, 

stredná hustota chodníkov a ciest. Pribežnosť je často obmedzená kamenitou 

podložkou. V teréne sa nachádza niekoľko priepastí, zvýšte pozornosť pri 

prebiehaní v ich blízkosti!  Niektoré priepasti budú oplotené páskou, 

oplotenie v mape nie je zakreslené. 

E2 –centrum Rožňavy s priľahlými uličkami, malými parkami a sídliskovou 

zástavbou.  

Preteky sa uskutočnia za čiastočne obmedzenej  premávky. Napriek tomu 

upozorňujeme pretekárov na zvýšenú opatrnosť!!! 

E3, E4 – krasový, závrtový terén s prevažne dobrou  priebežnosťou 

a viditeľnosťou, stredná hustota chodníkov a ciest. V menšej časti priestoru je 

polootvorený terén s hustejším porastom.   

Občerstvenie na trati: Na tratiach s predpokladaným časom víťaza nad 60 minút budú  v teréne E1, 

E3 a E4 rozmiestnené občerstvovacie stanice s vodou, v mape označené 

symbolom pohára.    

Časový limit:    E1, E3, E4 -150 min, E2 – 45min   

Detská škôlka:  Na zhromaždisku E1, E3 a E4. 

Detské  preteky:    V cieli E1, E3 a E4 sa budú konať detské preteky na vzdialenosti do 500m.  

Umývanie v cieli:  sprchy so studenou vodou v E1, E3 a E4. Je zakázané používať mydlá a 

šampóny. 

WC:  na označených miestach v kempe a na zhromaždisku. Využívajte WC na 

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

 Pri pretekoch v šprinte v Rožňave bezplatný  vstup na verejné WC na 

zhromaždisku so štartovým číslom. 

Zdravotná služba:  v cieli pretekov 

Vyhlásenie výsledkov: - E1, E3     12:00 uzatvorené kategórie  

             13:30 ostatné kategórie  

               - E2      18:30 uzatvorené kategórie  

             19:15 ostatné kategórie  

               - celkoví víťazi v cieli E4   

                    12:00 uzatvorené kategórie 

                  13:30 ostatné kategórie 

Ceny:   víťazi E1,E2, E3 budú ocenený malými upomienkovými cenami 



celkové výsledky – materiálne ceny pre prvých troch pretekárov v každej 

kategórii,  materiálne ceny pre prvých šesť pretekárov v kategórii M21E. 

Víťazi M21E a W21E získajú taktiež Pohár rektora TU. 

Protesty:                   do rúk hlavného rozhodcu, najneskôr do 15 min. po dobehnutí posledného 

pretekára. 

Funkcionári:  riaditeľ                Jozef Pollák  

Hlavný rozhodca Ján Kuchta  

 sekretár    Jana Macinská  

   stavba tratí              E1 Katarína Labašová 

        E2 Jozef Pollák  

        E3 Michal Krajčík  

       E4 František Papuga 

Upozornenie: Preteky sa konajú v Národnom parku Slovenský kras. Dodržujte prosím 

čistotu. Je zakázané zbierať lesné plody a huby. 

 Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

 

Sprievodné aktivity: -historicko-kultúrne pamiatky:  hrad Krásna Hôrka, mauzóleum Krásna Hôrka, 

kaštieľ Betliar, banícke múzeum Rožňava, mestská veža Rožňava 

 -prírodné zaujímavosti: Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, 

jaskyňa Domica, Silická Ľadnica, Gombasecká jaskyňa, Zádielská tiesňava 

 -mestské kúpalisko Rožňava (zľavnené vstupné za 1€ po predložení 

štartovného čísla) 

 -diskotéka, štvrtok a sobota, kultúrny dom Krásnohorské Podhradie,  

vstupné 1€ 


