
Pokyny 

Otvorené Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike 2014 na strednej trati a vo 
voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť  

5. a 6. kolo Slovenského pohára v MTBO 2014 
Maďarský pohár v MTBO 2014 

 

Usporiadateľ:   Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 

 
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava & Klub OB AŠK Pezinok 
 
Dátum:     
21.  jún  2014 (sobota) – stredná trať 
22.  jún 2014 (nedeľa) – Voľný výber poradia kontrolných stanovíšť 
 
Centrum pretekov:  
21. jún:  Častá – parkovisko pri hradom Červený Kameň, GPS: 48°23'39.3"N 17°20'01.4"E,  

(viď plánik nižšie) 
22. jún:  ZŠ Majerníkova 62, Karlova Ves, Bratislava, GPS: 48°09'17.2"N 17°02'47.6"E 
 
 
Klasifikácia pretekov:  
21. jún 2014 – preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím KS 
22. jún 2014 – preteky jednotlivcov vo voľnom výbere KS s povinnou prvou kontrolou (pre kat. MW14, OPEN 
short trať s určeným poradím KS) 
 
Po oba dni budú v kategóriách M -17, M -20, M 21-, M 40-, M 50-, W -17, W -20, W 21-, W 40-, W 50- 
Otvorené majstrovstvá Slovenska, v ktorých sa vyhodnotia prví traja pretekári . Pre udelenie titulu Majster 
Slovenska a medailí platí podmienka štartu minimálne 3 pretekárov v príslušnej kategórii. 
 
Verejné kategórie sú MW14 + zmena oproti rozpisu: 2 OPEN kategórie: OPEN short (pre uplných 
začiatocníkov,  totožná s MW14, v nedeľu s určeným poradím KS) a OPEN long (orientačne mierne náročnejšia, 
totožná s M17, v nedeľu voľný výber poradia KS). Prihlásení pretekári v OPEN kategórii sa môžu na prezentácii 
rozhodnúť, ktorú trať si vyberú. 
 
Prezentácia:  
sobota 10:00 – 12:00 v centre pretekov 
nedeľa 08:00 - 09:30 v centre pretekov 
v nedeľu len pre pretekárov, ktorí sa nezúčastnili sobotných pretekov 
 
Štart 00:  
sobota – 13:00  
nedeľa – 10:00 
 
Kategórie Open Short, Open Long budú mať voľný štartový čas, budú mať vlastný štartový koridor a budú 
štartovať na štartovaciu jednotku (START).  
 
Vzdialenosti:  
Sobota  parkovisko – centrum: 300m 
  Centrum – štart: 300m  
  Centrum – cieľ: 250m 
  Parkovisko, štart, cieľ: 0m 
 
Nedeľa:  parkovisko – centrum: 0m 
  Centrum – štart: 1600m  
  Centrum – ciel: 1200m 
 
 



Predpokladané časy víťazov:  
Podľa pravidiel pretekov v OC (SZOŠ) – čl. 10.9. 
 
Technická kontrola:  
Na štart nebude vpustený pretekár bez cyklistickej prilby. Nie je povinné mať SI čip pripevnený k bicyklu. 
Na štarte bude vykonávaná technická kontrola, ktorá je pre kategóriu MW-14 a OPEN povinná 
 
Spôsob razenia:  
Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. Požičanie čipu je možné pri prezentácii za poplatok 2 
EUR/deň, v prípade straty bude účtovaná náhrada vo výške 30 EUR 
V prípade poruchy alebo ukradnutia SI jednotky na kontrole razí pretekár kliešťami do mapy. V cieli je povinný 
na túto skutočnosť upozorniť a odovzdať mapu.  
Čip je potrebné dať si vyhodnotiť/vyčítať hneď po príjazde do cieľa na vyznačenom mieste v centre pretekov, 
následne pretekár dostane svoj výpis medzičasov. 
Kategórie Open Short, Open Long budú mať voľný štartový čas, budú mať vlastný štartový koridor a budú 
štartovať na štartovaciu jednotku (START).  
  
Mapy:  
Sobota –Gróf na biku, 1:7 500, e=5m, A4 
Nedeľa – Dúbravská Glavica 2014 1:15 000, e 5 m, A3/ resp. A4 podľa kategórie 
Mapy nie sú vode odolné. 
 
Parametre tratí: 
Sobota 
 

Kategoria Vzdialenosť/km 
vzdušne 

Vzdialenosť/km 
ideálne 

Prevýšenie/m Počet KS 

M, W 14, OpenS 2,5 3,1 60 9 
W 17, W 50 4,6 6,3 170 13 

M 17, M 50, W 20, 
W 40, OpenL 

5,8 8,4 225 14 

W 21, M 20, M 40 6,0 9,1 245 16 
M 21 6,7 10,5 280 18 

 
Nedeľa – budú dodané čoskoro 
 
 
Opis terénu:  
Po oba dni prevažne kopcovitý, hustá až veľmi hustá sieť ciest prevažne dobrej zjazdnosti. 
V lese prebiehajú lesné práce, čím sa môže zmeniť zjazdnosť na niektorých úsekoch ciest.  
 
Časový limit:  
Sobota:   150 min.  
Nedeľa:   270 min. 
  
 
Štartové čísla:  
Pre všetky kategórie, zhodné po obidva dni. 
 
Protesty:  
Písomne hlavnému rozhodcovi, vklad 10 EUR 
 
 
Výsledky:  
Priebežne vyvesované v centre, konečné na www.vba.sk a www.orienteering.sk 
 
Vyhlásenie výsledkov:  
Po oba dni v centre pretekov, hneď po dokončeni pretekov, v sobotu cca 17.00 – 18.00, v nedeľu cca 14.00 
Prví traja pretekári na majstrovstvách Slovenska v majstrovských kategóriách obdržia medailu a diplom + vecné 
ceny. Verejné kategórie drobné ceny.   
 
Ubytovanie:  
Ubytovanie organizátori nezabezpečujú. Možnosti ubytovania v okolí oboch centier pretekov:  



http://www.travelguide.sk/eng/casta/accommodation/ 
http://www.travelguide.sk/eng/bratislava/accommodation/ 
 
 
Občerstvenie a stravovanie: 
Po dojazde v cieli po oba dni pitný režim od A-ONE Nutrition + voda. 
 
Sobota: reštaurácia Taverna hneď pri centre pretekov + bufety v okolí hradu Červený kameň 
Nedeľa: v blízkom okolí v Karlovej Vsi 
  
 
Parkovanie:  
Sobota: viď priložený plánik. Prosíme pretekárov o dodržiavanie pokynov organizátorov pri parkovaní, 
v sobotu sa koná na Červenom kameni burza starožitností (do 13.00),  preto bude hlavné parkovisko pri 
hrade plne obsadené.  Dávajte prosím pozor, v okolí hradu bude veľa áut a ľudí. 
 
Nedeľa: pri ZŠ Majerníkova, v priľahlých uliciach 
 
 
Pravidlá jazdenia:  

1. Za jazdy vždy, aj keď mapujem, sledujem situáciu pred sebou, na križovatkách sa rozhliadam. Ak 
chcem náhle zmeniť smer jazdy, ohliadnem sa. 

2. Jazdím vpravo a uhýbam sa doprava, ak je to možné, obieham vľavo. 
3. Ak idem do kopca, dávam prednosť pretekárom idúcim z kopca. 
4. Ak ma prebiehajú, urobím miesto tam, kde ma vyzvú. T.z., že ak počujem "zľava" uhýbam sa vpravo, 

ak počujem "sprava" uhýbam vľavo. Ak ma nevyzvú, uhýbam vpravo. 
5. Ak musím pri mapovaní zastaviť, urobím tak na okraji cesty, aby som neobmezil ostatných v jazde. 
6. Počas pretekov jazdím iba po cestách a chodníkoch vyznačených v mape. Mimo nich bicykel nosím. Pri 

jazde mimo cesty na bicykli, budem diskvalifikovaný. 
7. Ihneď po orazení kontroly od nej odchádzam a umožním razenie ďalším pretekárom. Mapujem, 

občerstvujem, montujem a močím v dostatočnej vzdialenosti od nej a na okraji cesty. 
8. Počas celej doby pretekov musím mať na hlave nasadenú prilbu, dobré sú tiež okuliare proti vetvičkám 

a hmyzu a rukavice chrániace ruky pri prípadných pádoch. 
9. V lese po mne nič nezostane, t.z. obaly od maškŕt, prázdne fľaše a prepichnuté duše si priveziem do 

cieľa. 
10. Ak skončím preteky predčasne, oznámim to v cieli usporiadateľovi a odovzdám mapu, a nechám si 

vyčítaťčip 
11. V prípade zranenia iného účastníka pretekov som povinný mu pomôcť. 

 
Upozornenie:  
Preteky prebiehajú v priestoroch kde sa pohybujú turisti, záhradkári a občasne i autá (záhradkárska osada). Je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri jazde. Vyhýbajte sa vpravo! 
 
Poznámka: 
Cyklistická prilba je povinná! 
Preteky sa riadia pravidlami a predpismi SZOŠ. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. 
Každý pretekár sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo, je zodpovedný za svoje prípadné 
zranenia. 
 
Funkcionári:   Riaditeľ pretekov:  sobota – Medard Feder 
           nedela – Miroslav Lago 
   Stavba trati:    sobota – Peter Mlynárik 
   nedela – Matej Muller 
   Hlavný rozhodca:   sobota – Peter Mlynárik 
          nedela – Stanislava Fajtová 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánik centra v sobotu: 

 
 
 
 
 
Sponzori 
 

 

 
 


