
 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80  Bratislava 

POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA 2018 

VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 2018 

Slovenský rebríček jednotlivcov INOV 8 CUP 2018 2.a 3. ETAPA 

13. – 15.7.2018 

  

 

 

 

Propozície 

 

Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov 

Technické 
zabezpečenie:  KOB Čingov Spišská Nová Ves 
 
Termín:  13. – 15.júla 2018 
 
Centrum pretekov:  hotel Priehrada, Dedinky    GPS 48°51'48.7N 20°23'10.5E ° 
 
Klasifikácia 
pretekov: 3 – etapové otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť. 
   13.7.2018 (piatok)  E1 – stredná trať, planina Pelc , 48°51'14.296N, 20°20'42.173E 
   14.7.2018 (sobota) E2 – dlhá trať, planina  Geravy, 48°52'48.407N, 20°23'46.259 E  
                                       15.7.2018 (nedeľa) E3 – stredná trať ,planina Geravy 48°52'48.407N,20°23'46.259E
  
Kategórie:  M,W-10    M,W35- A 
   M,W-10R( s doprovodom)  M,W40- A 
   M,W-12A    M,W45- A 
   M,W-14A    M,W50- A 
   M,W-16A    M,W55- A 
   M,W-18A    M,W60 - A 
   M,W-20A    M,W65- A 
   M21-E,B,C    M70- A 
   W21-E,B 
   K3 – mapovo náročnejšia cca 3 km dlhá trať 
   N – mapovo nenáročná trať pre začiatočníkov a verejnosť 

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nízkeho počtu 
prihlásených pretekárov.  



 
Prihlášky:  - prostredníctvom on-line prihlasovacieho systému 
   https://is.orienteering.sk/competitions 
                                        Výnimočne na adresu : maro.hnilcik@gmail.com 
   Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení. 
   Termín prihlášok: pozri prehľad výšky štartovného 
         
Štartovné:  Kategórie:           do 15.5.2018         do 15.6.2018        do 30.6.2018 
 
   M,W-10,-10R,N  12,--EUR  15,--EUR  18,--EUR 
   M,W-12,-14   15,--EUR  18,--EUR  21,--EUR
   M,W-16,-18,65-,70-,K  18,--EUR  21,--EUR  24,--EUR
   Ostatné   24,--EUR  27,--EUR  30,--EUR 

Poplatky za štartovné, ubytovanie a dopravu uhraďte v termíne prihlášok na účet
 KOB Čingov: IBAN   SK49 0200 0000 0036 5145 7753 

                                                      BIC:   SUBASKBX 
 
Raziaci systém: Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky.
   Požičanie čipu je možné za 2,-- EUR/etapa. V prípade nevrátenia čipu bude  
   organizátor vymáhať úhradu 30,-- EUR. 
 
Ubytovanie:  A – kemp (Dedinky – priehrada , centrum pretekov) 4,-- EUR/osoba/noc 
   B – kemp (planina Geravy – zhromaždisko E2,E3  
                                              kapacita max. na 100 ubytovaných)   4,-- EUR/osoba/noc  
   C – chata Liptov, Dedinky (10 x 4- posteľové izby )  11,-- EUR/osoba/noc  
   D – hotel Priehrada, Dedinky     16,--EUR/osoba/noc 
         ( 12 x 3-posteľové izby, Apartmán 3-4 postele ) 
   E – horský hotel Geravy     14,-- EUR/osoba/noc 
         ( 2 x 6 posteľové izby, 4 x 4 posteľové izby, 2 x 2 posteľové izby ) 
       

Objednanie ubytovania A,B,C,D,E prostredníctvom emailu : 
maro.hnilcik@gmail.com 

   Ubytovanie pred termínom 14.7.2018 bude umožnené po dohode. 
     Ďalšie možnosti ubytovania sú k dispozícii v obci Dedinky, Mlynky a v najbližšom 

okolí. 
 
Stravovanie:  Stravovacie zariadenia v obciach Dedinky, Mlynky. 
   E1 – bufet na zhromaždisku 
   E2, E3 – reštaurácia a bufety hotela Geravy 
 
Doprava: Organizátor zabezpečuje dopravu na zhromaždisko E2,E3 zo Stratenskej píly na 

planinu Geravy. 
   Cena: 2,-- EUR/osoba/jazda jedným smerom 
   Záujem o túto dopravu prosíme uviesť v prihláške.  
 
Parkovné:  1,-- EUR/auto/1.Etapa    2,-- EUR/mikrobus/ 1.Etapa    3,-- EUR/autobus/1.Etapa 

Parkoviská pre E2 a E3 budú k dispozícii v katastri obce Dedinky. Poplatky budú 
vyberané správcom parkovísk. 

 
 
 

https://is.orienteering.sk/competitions
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Prezentácia:  12.7.2018 (štvrtok): 13.00 – 22.00 hod. – hotel Priehrada, Dedinky 
                               GPS  48°51'48.7N 20°23'10.5E 

13.7.2018 (piatok):        8.00 – 10.30 hod.  – planina Pelc . zhromaždisko E1 
                                                                                                                    GPS 48°51'14.296N, 20°20'42.173E  

 Prosíme o prezentáciu celých oddielov. 
 
Štart 00:  E1    12.00 hod. 
   E2, E3    10.00 hod. 
 
Mapy:   podľa normy ISOM 2000, 1 : 10 000, e= 5 m, stav 2018 

Terén:  Pelc - typická horská planina so zvlneným reliéfom, s horskými tiahnucimi sa 
lúkami krasového charakteru(50%) so strmými skalnými úbočiami. Les(50%) tvorí 
zmiešaná vegetácia so strednou až malou hustotou detailov s dobrou 
priebežnosťou. Časť terénu tvorí i polootvorený priestor po banskej činnosti a 
plochy bažinatého charakteru. 

Geravy - typická horská planina so zvlneným reliéfom, s horskými tiahnucimi sa 
lúkami krasového charakteru(30%) so strmými skalnými úbočiami. Les(70%) tvorí 
zmiešaná vegetácia so strednou až vysokou hustotou detailov. Podložka je 
väčšinou kamenistá so zníženou priebežnosťou. Hustota porastu je rôzna a v 
teréne sa vyskytujú i bažinaté oblasti menších plôch. 

Vzdialenosti:  Dedinky  (centrum )  - Pelc (zhromaždisko E1 )    -    7km 
Dedinky (centrum )  - Geravy ( zhromaždisko E2,E3 ) – 3km / 237 m. pr. (40min -  
pešo ) 
Stratenská píla – Geravy (E2,E3)  -  6km (len objednanou dopravou cca 40 min ) 

 
Ceny:   Za celkové výsledky budú pretekári na 1. – 3. mieste odmenení vecnými cenami.
  
Funkcionári 
pretekov:  Riaditeľ:   Miroslav Palička R3 
   Hlavný rozhodca:  František Šoltés  R2 
   Stavba tratí:   E1 – Róbert Miček R3 
       E2 – Pavol Šoltés R3 
       E3 – Michal Pavlík R3 
 
Predpis:     Súťaži sa podľa pravidiel OB , súťažného poriadku a vykonávacích predpisov   

platných pre rok 2018 
 
Informácie:   http://kobcingov.sk/spc2018/ 
 
Poznámky:  Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
   Preteky sa uskutočnia na území národného parku Slovenský raj. 
 
Schvaľovacia  
doložka:  Rozpis pretekov bol schválený Sekciou OB SZOŠ dňa 30.1.2018 
 

František Šoltés       Miroslav Palička 
Hlavný rozhodca       Riaditeľ pretekov                

http://kobcingov.sk/spc2018/


                                                      
 

Situačná mapa so vzdialenosťami 
 
 

 
 
 
 
 

A – kemp (Dedinky – priehrada , centrum pretekov)           
B – kemp (planina Geravy – zhromaždisko E2,E3 ) 

 C – chata Liptov, Dedinky  
D – hotel Priehrada, Dedinky 

 E – horský hotel Geravy  
 
 T1 – pešia trasa 
 T2 – doprava zabezpečená organizátorom 
 T3,T4 – doprava autom 
  
 A,C,D – E1  = T4  = 7 km 
 A,C,D -  F    = T3  = 8 km 
 A,C,D – B,E = T1  = 3 km ( prevýšenie 237 m, len pešo 45 min. ) 
 F – B,E         = T2  = 6 km ( zo Stratenskej píly odvoz usporiadateľským autom, bezplatné  
     parkovanie s obmedzeným počtom parkovacích miest ) 

T5  - 1,5 km ( 30 min. pešo, platená roklina bez voľného parkovania, jednosmerná ) 
 



 
 
 
 
 


