
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

POKYNY 
BBO cup 2014 – GPS 2014 

                                                            
2. ročník BBO cup 

38. ročník Grand Prix Slovakia 
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB na strednej trati a v šprinte 

 
Organizátori: Slovenský zväz orientačných športov 
  ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
Prezentácia:  
10.7.2014  18:00 - 21:00 v Kempe Veľký Dvor – centrum pretekov MAPA 
11.7.2014 10:00 - 12:30 na zhromaždisku pretekov MAPA 
12.7.2014 8:00 - 9:00 na zhromaždisku pretekov MAPA 
13.7.2014  8:00 - 9:00 na zhromaždisku pretekov MAPA 
Upozornenie: zmeny v prihláškach na mieste nebudú akceptované!!! 
 
Centrum pretekov: 
Príjazd do centra pretekov kemping Tajov VELKÝ DVOR 
V obci tajov je potrebné odbočiť na obec Kordíky. Po 3 km za penziónom Slniečko doľava. 
MAPA 
Miesta pretekov: 
E1 Príjazd na zhromaždisko Ortúty 
Po prejazde obce Malachov pokračovať ešte 4 km na lesnej ceste do časti Ortúty. 
MAPA 
E2 Príjazd na zhromaždisko Špania Dolina 
V smere od Banskej Bystrice na Donovaly odbočiť na obec Špania Dolina. 
MAPA 
E3 Príjazd na zhromaždisko Kremnička 
V smere od Banskej Bystrice na začiatku obce Rakytovce odbočiť vpravo podľa smerových tabúľ. 
MAPA 

 
Ubytovanie: Stan – kemping Veľký Dvor www.velkydvor.sk 

Chatky – kemping Veľký Dvor www.velkydvor.sk 
Ubytovaní v kempingu Veľký Dvor sú povinní nosiť neprenosnú pásku na ruke, 
ktorá ich oprávňuje využívať služby kempingu. 
Prevádzkovateľ kempingu poskytuje raňajky a večeru. Info na recepcii. 
Penzión – Slniečko sa nachádza 300 m od kempingu Veľký Dvor 
MAPA 

Doprava: Organizátor dopravu nezabezpečuje 
Parkovanie:  Len na vyznačených plochách podľa pokynov usporiadateľov. 
  Osobné auto – 3 EUR/všetky etapy 
  Parkovací lístok osadiť na predné sklo 
 Vzdialenosti:  
 
 
 
 
 

  E1 E2 E3 

CENTRUM – PARKING 8 km 17 km 11 km 

PARKING – CIEĽ 0 km 0,5 km 0,3 km 

CIEĽ – ŠTART 2 km 1,5 km 0,3 km 

CIEĽ - ŠTART PREVÝŠENIE 130m 100m 0 m 

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B045'14.8%22N+19%C2%B003'19.4%22E/@48.7540988,19.055393,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B042'54.9%22N+19%C2%B001'41.0%22E/@48.7152333,19.028059,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B048'26.2%22N+19%C2%B008'00.8%22E/@48.8072658,19.133565,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B041'40.1%22N+19%C2%B006'32.6%22E/@48.6947201,19.1158913,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B045'14.8%22N+19%C2%B003'19.4%22E/@48.7540988,19.055393,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/dir/48.7085689,19.0666591/48.71525,19.0280556/@48.7117596,19.0486255,14z/data=!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0
https://www.google.sk/maps/dir/48.7793312,19.1160812/48.8072778,19.1335556/@48.7936025,19.1277272,14z/data=!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0
https://www.google.sk/maps/dir/48.6836775,19.1266909/Unnamed+Rd,+Bansk%C3%A1+Bystrica/@48.6911829,19.1263064,14z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47153c3ab91a1a65:0xe5ebeb1f87d05874!2m2!1d19.1140472!2d48.6928566!3e0
http://www.velkydvor.sk/
http://www.velkydvor.sk/
https://www.google.sk/maps/dir/Penzi%C3%B3n+Slnie%C4%8Dko+**+Tajov/Ve%C4%BEk%C3%BD+dvor,+976+34+Tajov/@48.7548979,19.0569665,17z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x0:0xce930ce4dbd3c263!2m2!1d19.058377!2d48.75535!1m5!1m1!1s0x47153d55f403c4b1:0x89f746a0c4cb3df6!2m2


Stravovanie:  Počas E1 a E3 v zriadenom bufete v centre pretekov. Počas E2 v reštaurácií. 
Klopačka prípadne iných miestnych zariadeniach. Menu Klopačka je prílohou 
pokynov. 

Štart. čísla:  Pretekári sú povinní nosiť štartovné čísla viditeľne umiestnené na hrudi.  
Opisy KS:  Opisy kontrolných stanovíšť budú pripravené v priestore centra pretekov v 

tlačenej forme. 
 
Raziaci syst.:  SportIdent zapožičanie SI-čipu: 2,- Eur/deň/osoba  

strata, resp. nevrátenie SI-čipu: 30,- Eur  
WC:   Len v priestoroch centra pretekov – TOI TOI.  
Umývanie:  Je zabezpečené provizórne len v centre pretekov.   

V centre pretekov sa bude nachádzať cisterna s pitnou vodou. 
Stany:   Kluby môžu používať vlastné stany. Usporiadateľ zabezpečí niekoľko vlastných 

stanov pre potreby pretekárov. 
Detský kútik:  Organizátori poskytujú možnosť umiestnenia detí predškolského veku do 

detského kútika počas E1 a E3, kde bude zabezpečený dohľad. Prosíme nahlásiť 
pri prezentácií.  

Občerstvenie: Po dobehnutí iontový nápoj Estim, resp. čistá voda.  
Detské preteky: 

V priestore centra pretekov počas E1 a E3, štart ľubovoľne v štartovnom čase od 
00 do posledného štartovného času v daný deň, razí sa do mapy.  

Prvá pomoc:  V centre pretekov.  
 
Výsledky:  Z 1. a 2. etapy bude vyhlásený len víťaz z každej kategórie. 

Vyhlásenie prebehne po skončení 2 etapy na pódiu pri penzióne Klopačka podľa 
harmonogramu. 
Po 3. etape budú vyhlásení prví traja z každej kategórie po skončení pretekov 
podľa harmonogramu.  

 
Funkcionári:  Riaditeľ pretekov: Igor Patráš  

Technický riaditeľ: Andrej Patráš 
Hlavný rozhodca: Štefan Šurgan R2  

Stavba tratí:  E1 - Rastislav Szabó 
E2 – Wolfgang Potsch  
E3 – Štefan Šurgan 
tajomník Miroslav Hríbik  

Jury:   J. Pollák, Marián Dávidík, Jozef Chupek  
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel SZOŠ.  
 
Fair play:  Žiadame všetkých účastníkov o dodržiavanie princípov Fair play a 

neodovzdávanie informácií, ktoré by mohli viesť k výhode ešte 
neodštartovaných pretekárov.  

Protesty:  Je možné podať najneskôr do 15 min. po vyhlásení výsledkov.  
Upozornenie:  Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, 

bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo 
následkom týchto pretekov.  

Zlúčenie kategórií: Z dôvodu malého počtu pretekárov v niektorých kategóriách 
 M20 do M21B 
 M35B do M35A 
 M40B do M40A 

W20 do W21B 
W35B do W35A 

 
 
 



Mapa príjazdu do centra pretekov: 
 

Časť 1. 

 
Časť 2. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.Etapa, stredná trať, Ortúty, Malachov  
  
Centrum:  Ortúty, Malachov 
Rozcvičovanie: Cieľová aréna. Značená cesta na štart. Ostatné územie je zakázaný priestor. 
Štart 000:  14:00 
Časový limit:  120 minút  
Mapa:   Čisto prírodný zážitok , 1 :7500, ekv.5 m, stav máj 2013, autor Róbert Miček 

Formát mapy A4 pre všetky kategórie.  
Mapy nie sú vodovzdorne upravené. Na štarte bude pripravený plastový obal.  
Mapy sa budú v cieli odoberať. Odovzdané budú po odštartovaní posledného 
pretekára.  

 
Opis terénu:  Horský kopcovitý členitý po dávnom zosuve a povrchovej ťažbe. Priebežnosť je 

striedavá od ľahkej až po mimoriadne náročnú. Podklad je miestami kamenistý, 
inak pevný. V priestore pretekov sa nachádzajú bažiny a mokrade, ktoré sú ťažko 
priebežné. Bežecká náročnosť terénu vyžaduje maximálnu pozornosť pri behu. 
Počas a po daždi je terén podmočený a môže spôsobiť pokĺznutie. Buďte 
OPATRNÍ!  

Verejné KS: č 100.  
 
Mapa príjazdu na zhromaždisko E1: 
Časť 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Časť 2. 

 
 
2. etapa, šprint, Špania Dolina 
 
Centrum:   Špania Dolina, námestie 
Parkovanie:  Na začiatku obce v areáli Rudných baní podľa pokynov usporiadateľov. Prísny 

zákaz ísť parkovať do centra pretekov. 
Rozcvičovanie: Je možné výhradne v priestore námestia a cestou na štart.  

Odporúčame použiť obuv pre orientačný beh. 
Bežecká obuv s kovovými hrotmi sa neodporúča.  

Štart 000:  10.00  
Časový limit:  60 minút  
Mapa:   Čisto bežecký zážitok, 1 : 4 000, ekv. 2,5 m, stav máj 2014,  

Autor: Peter Glončák, Miroslav Pilát.  
Mapy sa budú v cieli odoberať. Odovzdané budú po odštartovaní posledného 
pretekára.  
Mapy nebudú vodovzdorne upravené, pretekári môžu využiť obal pripravený 
v priestore štartu. Mapy sa budú v cieli odoberať do času odštartovania 
posledného pretekára.  

Verejné KS:  č. 100  
Trate vedú členitým a kopcovitým terénom v katastri obce Špania Dolina. Časť 
pretekov bude viesť kamenistou časťou, ktorá vznikla po banskej činnosti. 
Prosíme pretekárov, aby bežali v týchto častiach so zvýšenou opatrnosťou. 

UPOZORNENIE:  
Niektoré časti bývalých banských diel neumožňujú prebeh. Takéto časti budú 
v mape vyznačené ako zakázaný priestor a v mieste ideálneho postupu budú 
vyznačené aj červeno-bielou páskou. Prebeh takýmto priestorom je 
nebezpečný. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo bude diskvalifikovaný. 
Žiadame pretekárov, aby neprebiehali súkromné pozemky. 

  
Opis terénu:  V lesnej časti kamenistý poznačený ťažbou rúd. V intraviláne obce ľahko 

bežateľný s množstvom malých uličiek. 



 
 
UPOZORNENIE :Počas 2. etapy na Španej Doline bude prebiehať vyvrcholenie turistickej akcie. 

Prosíme, aby boli pretekári ohľaduplní k turistom, ktorí sa budú nachádzať na trati 
a v centre pretekov. 

 
Vyhlásenie výsledkov a kultúrny program:  

sa bude konať za prvé 2 etapy na pódiu pri penzióne Klopačka o 12:30-13:00. 
Vyhlásení budú víťazi všetkých kategórii prvých 2 etáp.  
Taktiež prebehne vyhlásenie víťazov SRJ za rok 2013. 
Víťaz E2 v kategórií M21E a W 21E dostanú tiež cenu obce Špania Dolina. 

 
Pred vyhlásením obec Špania Dolina pripravila krátky kultúrny program a po 
vyhlásení bude hrať country kapela. 

 
Mapa príjazdu na zhromaždisko E2: 

 
 
3. etapa, stredná trať, Kremnička, Banská Bystrica 
 
Centrum:  Kremnička, Banská Bystrica 
Parkovanie:  Na lúke v blízkosti pretekov. Prosíme, aby ste rešpektovali pokyny organizátorov.   
Rozcvičovanie: Cieľová aréna. Značená cesta na štart. Ostatné územie je zakázaný priestor. 
Štart 000:  10:00, štart je hendikepový na základe súčtu časov E1 a E2.  
  Štartové časy budú oznámené pred treťou etapou. 



Časový limit:  120 minút  
 
Mapa:   Bystrický výhľad, ekv.5 m, stav máj 2014, autor Bob Háj 

formát mapy A4 pre všetky kategórie,  
Mapy nebudú vodovzdorne upravené, pretekári môžu využiť obal pripravený 
v priestore štartu.  
Mapy sa budú v cieli odoberať do času odštartovania posledného pretekára.  
  

Opis terénu: Listnatý les s rôznou priebežnosťou. Priebežnosť je striedavá od ľahkej po stredne 
náročnú. Podklad je miestami kamenistý inak pevný.  

 
Mapa príjazdu na zhromaždisko E3: 

 
 
 
 
Prajeme Vám 
ČISTO PRÍRODNÝ ZÁŽITOK! 

 
 
ŠK HADVEO Banská Bystrica 
 
 
    


