
 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80  Bratislava 

 

P O K Y N Y 

 

POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA 2018 

VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 2018 

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

 

 

 

 

 

 

Termín:  13. 7. 2018 (piatok)  E1  -  stredná trať 
   14. 7. 2018 (sobota)  E2  -  dlhá trať 
   15. 7. 2018 (nedeľa)  E3  -  stredná trať 
   E2, E3 sú zaradené do národného rebríčka INOV-8 Cup. 
 
Klasifikácia    
pretekov:  Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím  
   kontrolných stanovíšť. 
 
Centrum:  Hotel Priehrada, Dedinky, GPS 48°51'48.7N 20°23'10.5E ° 
 
Zhromaždisko: E1 – planina Pelc 48°51'14.296N, 20°20'42.173E 
   E2, E3 – planina Geravy 48°52'49.6"N 20°23'47.5"E 
 
Parkovanie:  E1 – na zhromaždisku, planina Pelc 48°51'14.296N, 20°20'42.173E 
   Parkovné : 1,-- EUR/auto, 2,-- EUR/mikrobus, 3,-- EUR/autobus 
   E2, E3 – parkovisko pred hotelom Priehrada, Dedinky. 
   Poplatky budú vyberané správcom parkovísk. 
 
Prezentácia:  12. 7. 2018 (štvrtok): 16.00 hod. – 20.00 hod. v centre pretekov – POZOR – zmena 
   oproti propozíciám 
   13. 7. 2018 (piatok) :   8.00 hod.  -  10.30 hod. na zhromaždisku E1 – planina Pelc 
   14. a 15. 7. 2018 (sobota a nedeľa): 8.00 hod. – 9.00 hod. na zhromaždisku E2, E3 
   Prosíme o prezentáciu celých oddielov. 
 



Kategórie: viď propozície k pretekom. Kategória W-20 bola zrušená (nikto sa do nej 
neprihlásil). 

 
Ubytovanie:  Kemp pri hotely Priehrada, hotel Priehrada – Dedinky 
   Horský hotel – Geravy 
 

Hostia ubytovaní v kempe dostanú kartičky, ktoré je potrebné viditeľne umiestniť 
na stan, prípadne sa nimi preukázať na žiadosť správcu kempu. Kontrola 
ubytovaných prebieha v kempe denne.  
 
Základné vybavenie kempu – sociálne zariadenia, ohniská, elektrina dostupná 
v susednom Hoteli Priehrada. 

 
Stravovanie:  E1 – bufet na zhromaždisku 
   E2, E3 – reštaurácia a bufety hotela Geravy 
   Stravovacie zariadenia v obci Dedinky a Mlynky 
 
Doprava:  Pre pretekárov, ktorí si objednali dopravu na E2 a E3:  bude zabezpečená 
   zo Stratenskej píly na planinu Geravy a späť v čase:  
    
   sobota E2: 

Stratenská píla – Geravy                9:00       9:40       10:15 
Geravy – Stratneská píla               15:00     15:40 
 
nedeľa E3: 
Stratenská píla – Geravy                9:00       9:40       10:15 
Geravy – Stratneská píla               15:00     15:40 
 
Dopravu bude zabezpečovať 7 miestne terénne vozidlo. Prosíme pretekárov, aby 
v prípade väčšieho množstva záujemcov o dopravu v tom istom čase uprednostnili 
pretekárov so skorším štartom. 
 
Doba dopravy je približne 15 min. 
 
Prosíme pretekárov, aby sa pri nástupe na dopravu preukázali lístkom, ktorý bude 
odovzdaný počas prezentácie pre záujemcov, ktorí si dopravu objednali. 

 
Štart 000:  E1  -  12.00 hod.,  E2 a E3  -  10.00 hod. 
 
Voľný štart: pretekári v kategóriách W/M10R môžu štartovať ľubovoľne v štartovom čase od 

000 do posledného štartovného času v daný deň. 
 
Štartové listiny: Budú zverejnené na http://kobcingov.sk/spc2018/ a vyvesené na zhromaždisku. 
 
Časový limit:  Stredná trať  -  120 min. 
   Dlhá trať        -  180 min. 
 
Opisy KS:  Opisy kontrolných stanovíšť budú vytlačené na mape a v tlačenej forme budú 
   k dispozícii na zhromaždisku. 
 
 

http://kobcingov.sk/spc2018/


WC:   E1  -  mobilné WC na zhromaždisku 
   E2, E3  -  WC hotela Geravy 
 
Umývanie:  Núdzové na zhromaždisku. Zákaz používania šampónov, mydiel..... 
 
Zakázaný priestor: Zákaz pohybu mimo značených turistických chodníkov. 
 
Vzdialenosti:  E1:  Centrum  -  zhromaždisko  -  7 km 
     Zhromaždisko  -  štart  -  200 m / 40 m pr. 
     Zhromaždisko  -  cieľ  -  0 km 
 
   E2, E3:  Centrum  -  zhromaždisko  -  3 km/237 m pr. (45 min. pešo) 
     Zhromaždisko  -  štart  -  E2  -  300 m / 0 m pr. 
     Zhromaždisko  -  štart  -  E3  -  200 m / 20 m pr. 
     Zhromaždisko  -  cieľ  -  0 km   
 
Mapy:   podľa normy ISOM 2000 
 

E1  -  PELC, 1:10 000, ekv. 5m, formát A4 
   E2  -  GERAVY východ, 1:10 000, ekv. 5m, formát A4 
   E2  -  GERAVY 1:10 000, ekv. 5m, formát A3 (pre kategóriu M21E) 
   E3  -  GERAVY západ, 1:10 000 ekv. 5m 
 

Mapy budú vodovzdorne upravené (v mapníkoch). Mapy sa v cieli nebudú 
odoberať, žiadame pretekárov o dodržiavanie fair play. 

 
Špeciálne symboly: zelený krížik „X“ - vývrat 

zelený krúžok „O“ - výrazný strom 
čierny krížik „X“ a čierny krúžok „O“ - umelo vytvorený objekt 
hnedý krížik „X“ - plošinka 

     
Opis terénu: 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. 
 
Na oboch planinách je terén miestami intenzívne zarastený sezónnym podrastom 
vplyvom dažďov. V teréne prebieha ťažba dreva a na zemi sú ponechané konáre, 
ktoré sťažujú priebežnosť.  

    
Občerstvenie:  V cieli -  voda so sirupom. Počas E2 bude na trati občerstvovacie stanovište  
   s vodou so sirupom, ktoré bude vyznačené na mape. 
 
Prvá pomoc:  v cieli každej etapy 



 
Raziaci systém: Sport ident. Požičanie čipu je možné pri prezentácii za 2,-- EUR/etapa. V prípade 

nevrátenia čipu bude organizátor vymáhať úhradu 30,-- EUR. 
 
Funkcionári:  Riaditeľ:  Miroslav Palička R3 
   Hlavný rozhodca: František Šoltés R2 
   Stavba tratí:  E1  -  Róbert Miček R3 
      E2  -  Pavol Šoltés    R3 
      E3  -  Michal Pavlík  R3 
 
Hodnotenie: Súčtom časov za všetky tri etapy. Priebežné výsledky budú počas pretekov 

k dispozícii na zhromaždisku. Vyhlásenie výsledkov za GPS 2018 v nedeľu 15. 7. 
2018 na zhromaždisku E3 približne o 14.00 hod. 

 
Ceny:   Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii získajú poháre  
   a vecné ceny. 
 
Námietky a 
protesty:  sa podávajú podľa Pravidiel OB hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,-- EUR 
 
Jury:   sa v prípade potreby ustanoví v zmysle Pravidiel OB  
 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích  
   predpisov k súťažiam pre rok 2018. 
 
Upozornenie:  E1- od KS č.73 bude povinný úsek 100 m cez prístupovú cestu 

 
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 

   bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo násled- 
   kom týchto pretekov. 
 
   Preteky sa uskutočnia na území Národného parku Slovenský raj. Preto žiadame 
   účastníkov o dodržiavanie čistoty a pokynov usporiadateľov.  

 
         
 
 

    
 
   Miroslav Palička     František Šoltés 
              Riaditeľ pretekov                  Hlavný rozhodca   
   

 
 
 
 
 

 



 

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 ) 
 
 
 


