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POKYNY 

Zimná liga STRED 2012, 1. kolo 
 

Preteky v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
Usporiadateľ a technické zabezpečenie: ŠK HADVEO Banská Bystrica 

 
Termín :  6.1.2012 
 
Miesto :  Park pri ZŠ Golianova, Uhlisko, Banská Bystrica (mapa) 
 
Mapa :  Uhlisko, 1:4000, ekv: 5 m, stav 2001, mapoval Bilobţickyj Anatolij, 

veľkosť A4, bude vodovzdorne upravená (euroobal) 
 
Terén: Obytné územie a priľahlé rekreačné plochy 
   
Upozorňujeme, ţe pretekári budú viackrát prebiehať cez menej frekventované cestné komunikácie. 
Ţiadame pretekárov o zvýšenú pozornosť na týchto úsekoch. 

 
Prezentácia : 13:00 – 13:30 v mieste pretekov 
 
Štart 00 :  14:00, v blízkosti zhromaţdiska (40 m), štartová listina bude zverejnená 

v mieste pretekov 
 
Kategórie :  detská trať (s doprovodom, bez doprovodu) : M10, W10 (do 10 rokov) 

mladší dorastenci / dorastenky : M12,14  W12,14 (do 14 rokov) 
starší dorastenci / dorastenky : M16,18  W16,18 (do 18 rokov) 
muţi / ţeny : M21, W21 (19 rokov a vyššie) 
veteráni / veteránky : M35, W35 (35 rokov a vyššie) 
OPEN (bez vekových obmedzení) 

 
Pre pretekárov, ktorí sa v doobedňajších hodinách zúčastnia I. ročníka mestského Trojkráľového behu 
(kvalifikačný pretek na Banskobystrický maratón) a chceli by si vyskúšať aj beh orientačný, sme 
vytvorili špeciálnu kategóriu: OPEN. Prihlášky do tejto kategórie akceptujeme aţ do 5.1, 
v obmedzenom mnoţstve danom počtom pripravených máp i na mieste - do ukončenia prezentácie. 
Trať budú mať zhodnú s traťou starších dorastencov. Všetkým odporúčame zúčastniť sa obidvoch 
behov. Viac info o I. ročníku Trojkráľového behu nájdete na http://www.marathonbb.com 

 
Štartovné : dobrovoľné, dohlasovanie na mieste moţné len do počtu voľných máp 
 
Raziaci systém : manuálne razenie do papierových preukazov, výsledky budú     
priebeţne zverejnené v mieste pretekov 
 
Vyhlásenie výsledkov a ceny : následne po dobehnutí posledného pretekára, 
v kaţdej kategórii bude vyhlásený víťaz, víťazi obdrţia drobné ceny 
 
Funkcionári pretekov :  Riaditeľ pretekov : Igor Patráš 

Hlavný rozhodca : Andrej Patráš 
Stavba tratí : Rastislav Szabó 

 
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.  

http://maps.google.com/maps?q=48.731324,19.157908&hl=sk&ll=48.731321,19.157903&spn=0.00685,0.016512&sll=48.731324,19.157908&sspn=0.00685,0.016512&vpsrc=0&t=h&z=17&iwloc=A
http://www.marathonbb.com/
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Parametre tratí: 
 
Deti - M10, W10: 0,6 km / 7 KS 
Mladší dorastenci/ky - M12,14  W12,14: 1,5 km / 13 KS 
Starší dorastenci/ky - M16,18  W16,18: 2,0 km / 13 KS 
Muţi, ţeny - M21, W21 : 2,7 km / 16 KS  
Veteráni - M35, W35 : 2,1 km / 13 KS  
OPEN: 2,0 km / 13 KS 
 
Upozorňujeme, že pretekári sú povinní absolvovať jednotlivé kontrolné stanovištia 
v tom poradí, v akom sú zakreslené a očíslované v ich mape. Na dodržovanie tohto 
pravidla budú na trati dozerať rozhodcovia, avšak apelujeme na dodržiavanie fair 
play. 
 
Popisy kontrolných stanovíšť: Popisy a kódy kontrol budú vytlačené na mapách 
v podobe piktogramov. Pre tých, ktorí piktogramom celkom nerozumejú prikladáme 
slovný popis všetkých kontrol, ktorý bude v tlačenej forme dostupný i na 
zhromaţdisku. K mapám detských tratí a kategórie OPEN budú slovné popisy 
automaticky pripojené: 
 
31 – výrazný strom 
32 – SV roh plota 
33 – JV umelý objekt 
34 – V okraj hústnika 
35 – J okraj hústnika 
36 – prostredný výrazný strom 
37 – SV okraj hústnika 
38 – socha 
39 – krík 
40 – SV výrazný strom 
41 – SZ okraj hústnika 
42 – umelý objekt 
43 – SV umelý objekt 
44 – Z okraj rozhrania porastov 
45 – SV výrazný strom 
46 – výrazný strom 
47 – SV roh budovy 
48 – S výrazný strom 
49 – JV roh budovy 
51 – S okraj hústnika 
52 – SV okraj rozhrania porastov 
100 – S okraj hústnika 
 
 
 
 
 
Tešíme sa na vašu účasť! 


