
Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2013 

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2013/14  

 
Klasifikácia pretekov:otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte  
s určeným poradím KS + prekvapenie 
 
Tech. zabezpečenie:ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk 

 
Dátum konania:7. december 2013 (sobota) 
 
Centrum pretekov:Amfiteáter na Kuchajde, Bratislava 
 
Prezentácia: Zimnej ligy  7.12.2013  od 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov 
 

Prezentácia RD a OPEN : 7.12.2013  od 10:30-12:00 priamo na štarte 2 
 
Kategórie: M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45-  
Open – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov 

RD - rodič s dieťaťom 
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov 
 

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €, v prípade poškodenia alebo 
nevrátenia: 30 €, platí pre kategórie M/W-10, M/W-14, M/W-18, M/W45-,M/W19- 
kategórie RD a OPEN do papierových preukazov 
pre kategóriu Detská trať bude papierový preukaz súčasťou mapy 
 
Prihlášky: dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa bez garancie 

Mikulášskeho balíčka 
 
Štartovné: 

detská obrázková trať dobrovoľné 

OPEN, RD 1,- € 

M/W -10, -14 2,- € 

ostatné kategórie 3,- € 

 
Vzdialenosti: 

parkovisko - centrum 50 m 

centrum - cieľ 0 m 

centrum – štart 1,2 400 m 

 
Cesta na štart 1,2 bude vyznačená modrobielymi stužkami. 
Štart 1 pre kategórie: M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45-   
Štart 2 pre kategóriu RD a OPEN bude v blízkosti štartu 1. 
Obrázková trať bude mať samostatný štart a cieľ v centre pretekov. 

 
Štart 00/Zimná liga, RD a OPEN/:  od 11:00 hod do 12,30 hod. to znamená, že štart je voľný, 
kedy prídete, vtedy Vás odštartujeme. 
 
Začiatok detskej obrázkovej trate: voľný od 10:00 hod. do 12,30 hod. 

 
Spôsob štartovania: Kategórie M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 

45-  štartujú v ľubovoľnom čase v určených koridoroch v intervaloch podľa pokynov štartového 
rozhodcu od 11:00 do 12:30 hod. zo štartu 1. 
 
Kategória RD a OPEN bude štartovať v ľubovoľnom čase v minútových intervaloch podľa štartového 
času prideleného pri prezentácii zo štartu 2. 
Pretekári na detskej obrázkovej trati štartujú v štartovom čase pridelenom na prezentácii 

z vlastného štartu v centre pretekov. 
 
Opis terénu: parkový s mestskou zástavbou 
 
Mapa: Pasienky, mierka 1:5000, E=2,5m, stav september - november 2013, formát A4, autor: 
P.Mlynárik, M.Lago. Mapa nie je vodovzdorne upravená. Na štarte budú k dispozícii euroobaly. 

http://www.vba.sk/
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKdDKe_G_gxE.kVAAYNaOf7sg


 
Predpokladané časy víťazov:podľa Pravidiel SZOŠ 

 
Dĺžky a opisy KS: opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme 
piktogramov, zároveň aj slovný popis všetkých kontrolných stanovísk pre kategóriu RD. Pre 

kategórie MW-10, MW-14, OPEN a RD piktogramy budú na mape. Ostatné kategórie iba na 
zhromaždisku. 

kategória  vzdušná vzdialenosť počet kontrol  prevýšenie pikoška 

      pevné+voľné 
M, W 10-   1,25 km   11 KS   6 m  nie 

M -14    1,85 km   15 KS   12 m            nie  

W -14    1,85 km   15 KS   12 m  nie   
Open    1,5 km    14 KS   10 m  nie  

RD   1,15 km  9 KS   4 m  nie  
W -18, 45-   3,4 km    9 + 11 KS  20 m  áno 

M -18, 45-, W 19-  3,7 km    12 + 10 KS  20 m  áno 

M 19-    4,1 km    11 + 12 KS  25 m  áno 
 
 
Prekvapenie: už tradičná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách bude čiastočný 

voľný výber poradia kontrolných stanovíšť. Pretekár musí obehnúť všetky kontroly nakreslené na 

mape. Kontroly, ktoré sú spojené líniou trate treba "zobrať" v stanovenom poradí a tie, ktoré nie sú 
spojené líniou trate je možné "zobrať kedykoľvek! Ale pretekár musí „zobrať“ všetky kontroly! 
Inak bude diskvalifikovaný. 
 
Pre prípad potreby pre kategórie od MW-18 budú na štarte k dispozícii fixky. 

 
Cieľ: pre kategórie Zimnej ligy, RD a OPEN spoločný v centre pretekov, detská obrázková trať má 
vlastný cieľ neďaleko svojho štartu pri móle. 
 
Sprievodné podujatie: „Cintorín kontrol“, možnosť vyskúšať od 10,00 hod.  
 
Veľmi dôležité upozornenie: Pretekárov Zimnej ligy upozorňujeme, že mapa je nakreslená podľa 

normy ISSOM 2007. Dodržiavajte pravidlá šprintových máp, najmä Neprekonateľný plot a 
zakázané priestory. Porušenie týchto pravidiel bude potrestané diskvalifikáciou. 
 
Záverečné upozornenie: Žiadame všetkých zúčastnených pretekárov o zvýšenú pozornosť, lebo 
niektoré kontroly sú umiestnené pri frekventovaných komunikáciách.  
 

WC a šatne: WC sú k dispozícii v centre pretekov v budove pri vchode do areálu a šatne zo zadnej 

strany amfiteátra. Za odložené veci neručíme. 
 
Občerstvenie: čaj v cieli, nákupné centrum Polus 
 
Vyhlásenie výsledkov: okolo 13:00; v kat. MW -10, -14, OPEN a RD budú vyhlásení a drobné 
vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi, v kategórii detská 

obrázková trať nebude vyhodnotené poradie. Budú ocenené všetky zúčastnené deti. 
 
Funkcionári pretekov: 
Riaditeľ pretekov : Miroslav Lago 
Hlavný rozhodca : Barbora Šmelíková 
Stavba tratí: Peter Mlynárik 
 

Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ. 
 
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, 

BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO 
NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV 

 
Miroslav Lago        Barbora Šmelíková  
riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 


