
Slovenský zväz orientačných športov 
 

36. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA v orienta čnom behu  
POHÁR SLOVENSKÉHO KRASU 2012 

50. POHÁR REKTORA TU KOŠICE  
12.-15.7.2012 

 
Sprievodné podujatie juniorských MS v OB 2012 

 
Propozície 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Organizátori: Slovenská asociácia univerzitného športu  
 Slovenský zväz orientačných športov 
 Klub orientačného behu Sokol Kysak 
 Klub orientačného behu ATU Košice 
    
Termín:  12.-15. júl 2012 
Centrum pretekov: Jahodná pri Košiciach  www.jahodna.sk 
Klasifikácia  4 - etapové medzinárodné preteky v orientačnom behu-sprievodné podujatie 

juniorských MS v OB   
pretekov: 12.7.  E1 – stredná trať, Izra-terén JMS finále middle 
 13.7.   E2 – skrátená trať, Jahodná-terén  JMS štafety 
 14.7.     E3 – skrátená trať, Silická planina-terén JMS dlhá trať     
 15.7.   E4 – skrátená trať, Silická planina-terén JMS dlhá trať 
 Kategórie: M, W - 10      M, W 45-A,B 
     M, W - 10R /s doprovodom/    M, W 50-A,B 

M, W - 12      M, W 55- 
M, W - 14      M, W 60- 
M, W - 16      M, W 65- 
M, W - 18      M      70- 
M, W - 20      M      75- 
M, W 21-E,A,B,C,BR*     K3 - kondičná trať 
M, W 35-A,B      N - náborová trať 
M, W 40-A,B    *BR - kratšia technická trať

      
Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov. 
 
Prihlášky:                     - prednostne pomocou on-line systému na www.tuke.sk/obeh/karst  
 - výnimočne e-mailom na adresu:  akademik.ob@tuke.sk   
 - termín: pozri prehľad výšky štartovného  

Prihlášku  e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom  potvrdení.                                       
Poplatky je možné uhradiť:  
názov účtu: Akademik Technická Univerzita Košice 
banka: Slovenská sporiteľňa 
číslo účtu: 0109254274/0900, variabilný symbol 018,  
platby zo zahraničia: IBAN: SK 3409000000000109254274, 
SWIFT: GIBASKBX, detaily pre platbu – 018 entry fee karst 
Vo výnimočných prípadoch je možné poplatky uhradiť pri prezentácii. 

Štartovné: Kategórie                        do 1.5. 2012          do 10.6.2012         po 10.6.2012 
                   M,W-10,-12,-14, N      11.-EUR            16.-EUR               21.-EUR 
 M,W-16,-18,65-, K3      16.-EUR           21.-EUR               26.-EUR 
 ostatné                                25.-EUR           35.-EUR              45.-EUR 
 



Storno poplatky, Odhlášky 
zmeny:   -do 31. 5. 2012 vraciame 100 % štartovného (-bankové poplatky) 
   -do 10. 6. 2012 vraciame 70 % štartovného (-bankové poplatky)  
   -po 10. 6. 2012 štartovné nevraciame 
   Zmeny 
   -do 10. 6. 2012 zdarma 
   -po 10. 6. 2012 za poplatok 2 EUR/zmena                 
Raziaci systém:  Bude  použitý  raziaci  systém  SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu             
 do prihlášky. Požičanie čipu možné za 2.-EUR /deň. 
Ubytovanie:  A -kemp, Jahodná-centrum pretekov                                3.- EUR os/noc 
 B - telocvičňa                          3.- EUR os/noc 
 C - internát (Košice)      9.- EUR os/noc 
 D - bungalovy, Jahodná                                           ceny sú v prílohe propozícií 
Stravovanie:                 Stravovacie zariadenia v centre pretekov a v okolí, bufet na zhromaždisku. 
Doprava: Organizátor dopravu nezabezpečuje.    
Prezentácia:  v centre pretekov                     10. júla 2012   16:00-20:00                             
                                                                                        11. júla 2012        10:00-21:00 
 v cieli E1 12. júla 2012  11:00-13:00 
  
Štart 00:   E1, E2      14:30    
 E3            10:30 
 E4              9:30 
 E4 – hendikepový štart     
Mapy:   IOF,  1: 10 000, e = 5m, stav jar 2012                             
Terén:  Všetky etapy sa bežia v terénoch juniorských MS 2012. 
 E1- členitý terén bohatý na detaily, pochádzajúce zo zosuvov pôdy 

a z terénnej erózie. Typický je výskyt bažín.  
 Les je prevažne listnatý, priebežnosť a viditeľnosť veľmi dobrá, stredná 

hustota chodníkov a lesných ciest. 
 E2 - kontinentálny terén s miestnym výskytom terénnych detailov, prevažne 

listnatý les, stredne hustá sieť chodníkov a lesných ciest. 
E3, E4 - krasový, zalesnený alebo polootvorený až otvorený terén 
s množstvom závrtov s rôznou  priebežnosťou a viditeľnosťou, stredná 
hustota chodníkov a lesných ciest.  

Tréning: 11. júla 2012                                                                             10:00-19:00                         
Vzdialenosti: centrum - E1                           40 km 
 centrum - E2                             0 km 
 centrum - E3, E4                     85 km  
Ceny:  za celkové výsledky budú pretekári na 1.-3. mieste odmenení vecnými cenami 
Funkcionári   riaditeľ                 Jaroslav Kollár 
pretekov: hlavný rozhodca  Stanislav Franko             
                        stavba tratí E1 Jozef Pollák  
 E2 Valér Franko  
 E3 Miroslav Kollár  
 E4 Milan Kollár                                                       
Informácie:                    www.tuke.sk/obeh/karst 
 akademik.ob@tuke.sk    
 +421 905 837 844, +421 915 872 938   
Poznámky:                   Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
                

Preteky E3, E4 sa uskutočnia na území Národného parku Slovenský kras. 
Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať návštevný poriadok NP s výnimkou 
pohybu po značených  turistických  chodníkoch. 

 Stanislav Franko                                               Jaroslav Kollár 
 hlavný rozhodca                                                           riaditeľ pretekov               



 
      www.jahodna.sk, jahodna@jahodna.sk  
      office@chatajahodna.sk, chata@chatajahodna.sk 
      fax:   00421 - 55 / 696 11 72 
       telefón recepcia:   00421 – 903 / 269 257  
      telefón prevádzka:   00421 – 903 / 469 966 
 
 
       V Košiciach 08.12.2011 

 
 
Individuálna cenová ponuka – Ve ľká cena Slovenska 2012 v orienta čnom behu  
 
Kapacita:    120 postelí 
Účastníci si rezervujú a hradia ubytovanie individuálne priamo u poskytovateľa jahodna@jahodna.sk
  
 
I z b a Standard  dvojposteľová 
- dĺžka pobytu 1 noc      42,00 € / 2 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 2 noci      36,00 € / 2 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 3 noci      26,00 € / 2 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 4 noci a viac     24,00 € / 2 osoby / noc  
 
A p a r t m á n Standard  - 4 postele 
- dĺžka pobytu 1 noc    84,00 € / 4 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 2 noci    72,00 € / 4 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 3 noci    52,00 € / 4 osoby / noc  
- dĺžka pobytu 4 noci a viac   48,00 € / 4 osoby / noc  
 
Cena  prístelky:    11,00 € / dospelá osoba / noc     
           9,00 € / deti 7 - 12 rokov / noc  
      (deti do 6 rokov – bezplatné ubytovanie)  
 
Ceny ubytovania sú bez raňajok.  
Raňajky (bufetový spôsob)        5,00 € /os/deň 
 
Relaxačné centrum s bazénom, saunou a vírivkou (pre hotelových hostí) 5,00 € /os/vstup  
Bazén           3,00 € /os/hod 
        
 
                                                  


