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

 

POKYNY NA 11. ROČNÍK MIKULÁŠSKYCH PRETEKOV 2014 

16. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti 2013/2014 v orientačnom behu  

 

 

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte    

s určeným poradím KS + prekvapenie  

 

Tech. zabezpečenie a info : ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk 

 

Dátum konania: 7. december 2014 (nedeľa) 

 

Centrum pretekov: Hotel Hradná brána, Bratislava – Devín 

 

Hradný areál bude prístupný len pre pretekárov so štartovným číslom. 

 

Prezentácia:  7.12.2014  

OR :     9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov 

Detská obrázková trať :  10,00-12,30 hod. na štarte v areáli hradu 

 

Prihlášky: dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa bez garancie 

mikulášskeho balíčku.  

 

WC a šatne: toalety sú v blízkosti parkoviska pri hrade, šatne - kongresová sála v  hoteli 

Hradná Brána vstup zo severozápadu - bude vyznačený. 

 

Rozcvičovanie : v priestore pred hotelom Hradná Brána, priestory hradného areálu sú pre 

pretekárov zakázané.  

 

Kategórie: M-10, W-10, M-12, W-12, M-14, W-14, M-18, W-18, M19-, W19-, M45-, W45-, 

M55-, W55-  

Nábor – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých 

začiatočníkov 

RD - rodič s dieťaťom 

Open – kondičná, orientačne náročná trať 

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli hradu 

 

Vzdialenosti: 

Oblastný rebríček : 

centrum-parkovisko =60m 

centrum – štart 1 = 420 m 

cieľ- centrum = 0 m 

Detská obrázková trať: 

centrum - štart 2 = 180 m 

centrum - cieľ 2 = 500 m 

http://www.vba.sk/


Opis terénu: parkový v areáli hradu a mestská zástavba. 

 

Mapa: Devín, mierka 1:3000, E=5m, stav november 2014, formát A4,  

autor: P.Mlynárik, M.Lago, M.Trnovec, B.Šmelíková 

Mapa nebude vodovzdorne upravená, na štarte budú k dispozícii euroobaly,  

Upozornenie ku mape: mapa bude nakreslená podľa normy ISSOM 2007. Prosíme, 

dodržiavajte pravidlá šprintových máp, najmä značky : neprekonateľný plot a zakázaný 

priestor. Na trati budú rozhodcovia, porušenie pravidiel sa trestá diskvalifikáciou. 

 

Dĺžky tratí: 

 

  Dĺžka v km Prevýšenie v  m Počet KS v ks 

RD 0,74 30 10 

Nábor 0,88 40 12 

M - 10 0,86 35 9 

W - 10 0,82 35 10 

M -12 0,96 50 12 

W - 12 1,04 45 12 

M -14 1,12 60 13 

W -14 1,07 55 13 

M - 18 1,82 90 19 

W - 18 1,64 85 17 

M 19 - 2,30 115 23 

W 19 - 1,98 95 18 

M 45 - 2,13 105 20 

W 45 - 1,63 75 16 

M 55 - 1,72 85 16 

W 55 - 1,59 60 13 

Open  1,74 80 17 

Obrázková 0,70 30 9 

 

Prekvapenie: tradičné Mlynko-Mikulášske prekvapenie :  „Les kontrol“ sa týka VŠETKÝCH 

kategórií. V teréne bude umiestnených véééľa kontrolných stanovíšť,  okrem tých s SI 

jednotkou, bude aj veľa falošných bez SI.  Buďte pozorní! 

 

Opisy KS :  nebudú na mape, budú v centre pri výveskách, nezabudnite si zobrať opis  

pre svoju kategóriu. 

 

Sprievodné podujatie:  

 Cintorín kontrol – začiatok cca 11,30 hod. v blízkosti centra pretekov na severozápad 

od parkoviska. Súbežne budú štartovať dvaja pretekári, každý so schémou trate, kontroly sa 

budú značiť do papierových preukazov. Poradie sa nebude samostatne vyhodnocovať ale  

uverejníme ho na webovej stránke pretekov. 

 

 

 



 

Štart 00:   11:00 hod. – Oblastný rebríček 

       10:00 hod.- Detská obrázková trať 

Štart 1- Oblastný rebríček . Cesta na štart OR bude z centra značená bielymi a modrými 

stužkami. Spôsob štartu OR:  v ľubovoľnom čase od 11,00 – 12,45 hod., riaďte sa prosím 

pokynmi štartérov.  

Štart 2 - štart Detskej obrázkovej trate bude v areáli hradu za vstupnou hradnou bránou 

vľavo. Viď priložený plánik. 

 

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 1 €, v prípade poškodenia alebo 

nevrátenia: 30 € 

Pre kategóriu Detská obrázková trať bude papierový preukaz súčasťou mapy. 

 

Cieľ:  OR bude neďaleko centra pretekov, pretekári Detskej obrázkovej trate budú mať iný 

cieľ ako pretekári OR. 

Vyčítanie čipov: v priestore hneď za cieľom 

 

Pretekári Detskej obrázkovej trate budú mať svoj vlastný štart a cieľ v hradnom areáli spolu 

s Mikulášom a jeho družinou. Štart bude v areáli hradného kopca za vstupnou hradnou 

bránou. Tu sa odprezentujú, dostanú mapu s nakreslenou traťou a budú odštartovaní. Detská 

obrázková trať bude mať 9 kontrolných stanovíšť s obrázkami a v určenom poradí ich musia 

nájsť a označiť pomocou klieští na KS do mapy na vyznačené miesto. Po absolvovaní trate a  

po dobehnutí do cieľa im bude zmeraný čas a dostanú mikulášsky balíček od ozajstného 

Mikuláša alebo Anjela alebo Čerta. Podľa toho, ako boli poslušné.  Orientačným 

začiatočníkom bude práca s mapou vysvetlená na štarte.  

Prezentácia a štart: od 10,00-12,30 hod. 

 

Občerstvenie:  nápoj v cieli, okolité reštaurácie:  

Devínska viecha Sv. Urbana,   NajVac Palac,  U Srnčíka 

 

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ 

 

Vyhlásenie výsledkov: okolo 13:00;  v kat. MW -10, -12, -14, -18, Nábor a Open budú 

vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi. 

Kategória RD nebude vyhlásená, všetci dostanú okrem mikulášskeho balíčka účastnícky 

diplom. 

 

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov : Miroslav Lago Hlavný rozhodca : Barbora Šmelíková 

Stavba tratí: Peter Mlynárik Hlavné postavy: Mikuláš, Anjel a Čert 

 

ĎALŠIE UPOZORNENIA :  

 na hradnom vrchu sa budú pohybovať OKREM skúsených pretekárov aj deti na 

obrázkovej trati, ba aj návštevníci hradu. Preto prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť, 

predídeme tak možným zraneniam 

 časť tratí Oblastnej ligy v kategóriách Open a od MW-18 je vedená v obci, v menej 

frekventovaných uličkách, prosíme, dajte si pozor na dopravné prostriedky. 

 v areáli hradu je ohrada s ovcami, nie je dovolené do nej vstupovať ani cez ňu 

prechádzať. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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             

 

 

                                                          
 

Partneri: 

           
 

 

     
 

 

 

            


