
 

Pokyny pre účastníkov 
4-dňových medzinárodných pretekov v orientačnom behu 

Veľká cena Slovenska 2013  
Pohár Slovenského krasu 2013 

51.ročník Pohára rektora TU Košice 
11.-14. júl 2013, Mošovce 

 
 
Organizátori:  Slovenský zväz orientačných športov   
 Slovenská asociácia univerzitného športu  
 Klub orientačného behu ATU Košice 
 Klub orientačného behu Martin    
 
Centrum  
pretekov: Mošovce, internát Spojenej školy, oproti kempu Drienok 
 GPS 48°54´11,55“N   18°53´30,90“E  
 
Miesta  E1, E2 – Rakša  GPS  48°52´26,10“N  18°53´49,20“E 
pretekov: E3, E4 – Mošovce GPS  48°54´19,30“N  18°54´29,45“E     
 
Kemp: Autokemp Drienok, Mošovce  
 
Tréning: 10. júla 2013   v čase 10:00-19:00                          
 Mapa „Drienok“ 1:10 000, e=5m, stav jar 2013  
 Vzdialenosť tréningového priestoru z centra je 800m.  
 Tréningové mapy v predaji pri  prezentácii za 1,00 EUR.    
 Upozornenie: v západnej časti mapy je značkou „zakázaný priestor“ vyznačená 

oblasť, kde sú umiestnené úle so včelami. 
 
Zhromaždisko E1, E2 – lúka JV od obce Rakša   
a cieľ: E3, E4 – lúka V od obce Mošovce 

Zhromaždiská sa nachádzajú na otvorenom priestore, doporučujeme postavenie 
klubových stanov alebo slnečníkov.      

 
Doprava:     Organizátor dopravu nezabezpečuje.  
 
Parkovanie:  Len na vyznačených plochách, žiadame o dodržiavanie pokynov organizátorov. 
                        Parkovné: 
    osobné auto   4.- EUR/všetky etapy  
 minibus 6.- EUR/ všetky etapy 
 BUS  10.- EUR/ všetky etapy 
 Možnosť zakúpenia parkovacích lístkov už na prezentácii. 
 
Vzdialenosti: 
           
 E1 E2 E3 E4 
Centrum                    Parking 6 km 6 km 3 km 3 km 

Centrum   1,5 km pešo 1,5 km pešo 

Parking    0,4 km 0,4 km 0,1 km 0,1 km 

 
 

0,5 km/5 m 0,35km /100m 0,05 km/0 m    0,1km/5 m 

 



Stravovanie: Bufet na zhromaždisku, potraviny v Mošovciach, reštauračné zariadenie Drienok v 
kempe a reštauračné zariadenia v okolí. 

 V reštauračnom zariadení Drienok je možnosť vopred objednať večere – podrobnosti 
na prezentácii.  

 
Štartová Pre  E1 – E4 zverejnená na internete, vyvesená v centre pretekov a na zhromaždisku.  
listina: Pre E4 bude štartová listina zverejnená 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 etáp  od 8.00.  
 
Štart: 00:   E1, E2, E3, E4      09:30  
 Ak pretekárom v kategóriách M10R, W10R nevyhovuje štartový čas podľa štartovej 

listiny, môžu na štarte požiadať o jeho zmenu v ľubovoľnom štartovnom čase (v    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 cesty na štart – modré stužky.                           
 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 minút 
             
Cieľ: V E1, E2, E3 sa  cieľový čas zaznamenáva orazením cieľovej kontroly na cieľovej 

čiare. 
 V E4 sa cieľový čas zaznamenáva orazením cieľovej  kontroly za cieľovou čiarou. 

Poradie v cieli v sporných prípadoch určuje cieľový rozhodca podľa poradia 
prebehnutia cieľovej čiary. 

 
Raziaci Bude  použitý  raziaci  systém SI.  Pri  poruche  elektronického systému použite 
systém:  náhradné mechanické  razenie do mapy.  Prosíme o vrátenie zapožičaných  SI   čipov 

v cieli E4. Za  nevrátenie SI čipu bude organizátor vymáhať čiastku 35.-EUR.              
 
Mapy:  IOF, 1:10 000, e=5 m,    stav – jar 2013     
   
  E1: Nedozorská dolina I., formát A4 
  E2: Nedozorská dolina II., formát A4 
  E3: Barónov hrob, formát A4 
  E4: Boriny, formát A4   
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 Mapy nie  sú  vodovzdorne    upravené s výnimkou kategórií M 21- E a W 21- A.   
 Pretekári ostatných kategórií majú možnosť samoobslužnej úpravy mapy – mapníky 
 budú k dispozícii na štarte. 

  
 Mapy sa v cieli neodoberajú. Žiadame pretekárov o fair-play správanie!  
  
 Špeciálne symboly:    
 zelený krúžok -  výrazný strom  čierny krížik - umelý objekt 
 zelený krížik - vývrat   čierny krúžok - umelý objekt 
 hnedý krížik - plošinka   
    
Terén: E1, E2 – členitý kontinentálny terén, les prevažne  ihličnatý, priebežnosť a viditeľnosť 

prevažne veľmi dobrá, stredná hustota chodníkov a ciest.   
 Upozornenie: nevstupujte do priestoru západne (vľavo) od cesty na štart E2 - 

nachádza sa tam okraj lomu. Súbežne s okrajom lomu vedú aj niektoré postupy 
zo štartu na prvé kontroly. V priestore za štartom E2 bude okraj lomu označený 
žltou páskou.  

  
 E3, E4 – zvlnený kontinentálny terén s oblasťami bohatými na detaily.   Les prevažne  
 ihličnatý, priebežnosť a viditeľnosť prevažne dobrá, stredná hustota chodníkov a ciest.   

 Upozornenie: v E3 sa vyhnite postupu cez priestor, ktorý je pred posledným kontrolným 
stanovišťom vyznačený na mape značkou „zakázaný priestor“ . 

 
 Upozornenie: v E4 sa niektoré postupy môžu približovať k okraju lomu. Okraj lomu 

bude v teréne označený žltou páskou.  
 
Občerstvenie  Na tratiach s predpokladaným časom víťaza nad 60 minút budú  v priestore E1, E2  
na trati: a E4 rozmiestnené občerstvovacie stanice s vodou, v mape označené symbolom 

pohára. 
 
Detská škôlka: Bude sa nachádzať na zhromaždisku. 
 
Detské    
preteky:   V cieli všetkých etáp sa budú konať detské preteky na tratiach v dĺžke do 500 m. 
 
Časový limit:  E1, E2, E4 -150 min., E3 – 120 min  
 
Umývanie          
v cieli: Sprchy so studenou vodou. Je zakázané používať mydlá a šampóny. 
 
WC:  V cieli pretekov.  
 
Zdravotná 
služba: V cieli pretekov. 
 
Vyhlásenie  
výsledkov: Po E1 o 20:00 v kempe Drienok (iba víťazi kategórií). Pred vyhlásením výsledkov E1 

sa uskutoční vyhlásenie víťazov Slovenského rebríčka v orientačnom behu za rok 
2012.  

      Po E2, E3 v priestore cieľa (iba víťazi kategórií). 



 Celkové vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na zhromaždisku E4: 
      12:00 kategórie s jasným víťazom 
      13:00 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 21-E a W 21-A získajú „Pohár rektora TU Košice“. 
 
Námietky a 
protesty:          Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- eur.    
 
Hlavní 
funkcionári: Riaditeľ:  Jozef Pollák 
 Hlavný rozhodca: Martin Václavík     
 Sekretár:   Matúš Kaprál 
 Stavba tratí: E1 Jozef Pollák  
    E2 František Papuga 
    E3 Igor Štefko 
    E4 Michal Krajčík     
 
Upozornenie: Všetci pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
 

 Preteky sa konajú v Národnom parku Veľká Fatra  a v jeho ochrannom pásme. 
Žiadame účastníkov o udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch.  

 
 
 
V sobotu 13. 7. 2013 o 21:45 sa v centre obce Mošovce uskutoční ohňostroj, spojený s hudbou. Ohňostroj 
potrvá iba 10 minút, príďte preto včas.  
 
 
Organizátori Vám želajú veľa pekných športových zážitkov. 
 
 
 
 

 
 


