
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTA ČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
  
  

 PROPOZÍCIE 
Orava Orienteering weekend 

 
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu s medzinárodnou účasťou 

  
Usporiadateľ : 
 
Klub orientačných športov Ružomberok  
  
Program :    
       
24. 5. 2013  piatok (podvečer) alebo v sobotu  dobrovoľný tréning (voľný vstup, mapa pre 
každého účastníka zdarma)  
 
25. 5. 2013   (sobota) stredná  trať 
  - rankingový koef. pre kat. M,W21E - 1,1, M21D - 0,8, ostatné kat. 1,0 
26. 5. 2013       (nedeľa) dlhá  trať 
  - rankingový koef. pre kat. M,W21E - 1,1, M21D - 0,8, ostatné kat. 1,0 
 
24.5 až 26.5 2013  odporúčame navštíviť Oravský hrad za zvýhodnené vstupné, aquapark, 
alebo výstup na Veľký Choč  1611 m.n.m.  priamo z miesta zhromaždiska ide turistický 
chodník a z Valaskej Dubovej je najkratší výstup na tento vrch. Vrelo odporúčame výstup 
na tento kopec je to jeden z najkrajších vyhliadkových kopcov na Slovensku !  
 
 
Rankingový koeficient môže byť ešte upravený podľa pripravovanej zmeny výpočtu 
prideľovania bodov do slovenského rebríčka, ktorú pripravuje rebríčková komisia sekcie OB  
pri SZOŠ. 
  
  
Klasifikácia pretekov :  
Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na tratiach:  stredná  a dlhá   trať  s 
určeným poradím kontrolných stanovíšť.   
  
Centrum pretekov : 
 
Chatová oblasť Brestová neďaleko obce Jasenová okres Dolný Kubín -  Slovensko.  
 
Kategórie : 
 
N – náborová, - pre úplných začiatočníkov - ľubovoľný vek a pohlavie 
K3 -  kondičná cca 3 km - náročnejšia trať pre ľubovoľný vek a pohlavie 
M,W10R –  jednoduchá trať pre rodičov  s deťmi 
M,W 10;  M,W 12A; M,W 14A; M,W 16A; M,W 18A; M 20A; M,W 21-E; M,W 21-B,       
M 21D,   M,W 35A; M,W 40A; M,W 45A; M,W 50A; M,W 55A; M,W 60A, M,W65A, M70 
  
Prihlášky :  
do 10. 5. 2013  
 
Cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net/ 
Vo výnimočných prípadoch e-mailom na rbk@orienteering.sk 



 
 
Štartovné : 
 
Na všetky dve etapy spolu podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky: 

 
Kategória Do 21. 4. 2013 Do 10. 5. 2013 

N, M/W 10R, W/M-10 6- EUR / 2,-EUR* 7- EUR/ 2,-EUR* 
W/M-12, -14, -60,-65,-70,K3 10,-EUR 15,-EUR  
Ostatné kategórie 16,-EUR 24,-EUR 

 
Za jednu etapu podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky: 
 

Kategória Do 14. 4. 2013 Do 10. 5. 2013 
N, M/W 10R, W/M-10 3- EUR/ 2,-EUR* 4- EUR/ 2,-EUR* 
W/M-12, - 14, -60,-65,-70,K3 7,-EUR 10,-EUR  
Ostatné kategórie 9,-EUR 13,-EUR 

 

* Obyvatelia miest a obcí Valaská Dubová, Jasenová, Dolný Kubín a Ružomberok  majú toto 
zvýhodnené štartovné ( 2 EUR do 10.5. 2013)  na N - náborovej trati na oba dni alebo jeden deň.    

Pre pretekárov ktorí nie sú registrovaní v žiadnom klube orientačného behu (patriacim pod 
akýkoľvek národný zväz registrovaný pod IOF) príplatok 2 € okrem  náborovej trate.  

Prihlášky a zmeny po 10. 5.2013 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej 
listine za 100%-ný príplatok voči pôvodnému štartovnému.  

 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie v prípade malého počtu prihlásených 
pretekárov.  
  
Platba:  
Štartovné, poplatok za ubytovanie v kultúrnom dome  uhradiť do 10. 5. 2013 
Prevodom na účet:  2610950264 (Tatra Banka 1100)  
IBAN: SK44 1100 0000 0026 1095 0264 
SWIFT: TATR SK BX  do termín podľa tabuliek štartovného. Platba po termíne za 
dvojnásobok štartovného. 
 
   
Prezentácia :              
24. 5. 2013 (piatok) v čase od 18.00 – 20.00  v penzióne Sidorovo. www.penzionsidorovo.sk 
25. 5. 2013 v priestore zhromaždiska – bude spresnené v čase od  08,00 – 9,30 hod 
  
 
 
Ubytovanie :    
 
            Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie: 
 

A. Luxusné ubytovanie za špeciálnu cenu počas pretekov so zľavou 40% - 50% 
z cenníkových v www.penzionsidorovo.sk cena 15 €  alebo 12,5 € za osobu/noc 
v závislosti od počtu lôžok v izbe. V blízkosti ubytovania bude tréning. Rezervácia 
ubytovania a platba priamo u majiteľa  http://www.penzionsidorovo.sk/sk/rezervacia/. 

B. Kultúrny dom vo vlastných spacích vakoch na zemi za poplatok 2 € osobu/noc. Platba 
so štartovným.  



 
Doprava :         
           
Organizátor dopravu nezabezpečuje. Možnosti dopravy okrem vlastnej  sú: 
 
Cestovanie Lietadlom 
 
Prílet letisko Bratislava. Odtiaľ vlak do Ružomberka.  
Prílet letisko Viedeň. Odtiaľ autobus do Bratislavy. Z Bratislavy vlak do Ružomberka.  
  
1. Prenájom auta Ružomberok  
 
Cena od 20 EUR/deň Tel:  00421 907 120 220 
 
2. Možnosť využiť taxi z miest Ružomberok (zo stanice) alebo Dolný Kubín (cena cca 11 
EUR na auto z Ružomberka). Vystúpiť na parkovisku s rozostavaným bufetom pod výrazným 
kopcom Bralo s veľkou skalnou stenou  pred Vyšným Kubínom zo smeru Ružomberok .  
 
Taxi - Ružomberok: Tel: 00421 800 500 112 
 
3. Možnosť prímestskej dopravy v smere Ružomberok – Dolný Kubín,  Ružomberok – 
Trstená alebo opačne.   
 
 
Vystúpiť:  
A, V obci Jasenová (cca 2 km peši na zhromaždisko do kopca). 
B, Vyšný Kubín (cca 3 km na zhromaždisko do kopca) 
C, Valaská Dubová (cca 4 km peši smer Dolný Kubín na zhromaždisko dole kopcom aj do 
kopca v pomere asi 1:1) 
  
Štart :      
                     
Štart 00: stredná trať 25. 5. 2013 o 11:00 
Štart 00: dlhá trať 26. 5. 2013 o : 10: 00 
  
   
Mapy : 
 
Stredná trať: formát A4, 1:10 000 E 5 m, ISOM 2000, stav jar  2013, digitálna tlač na vode 
odolný papier. Autor:  Valter Sohler:  www.mapsfororienteering.com.  
Dlhá trať: formát A4, 1:10 000 ISOM 2000, stav jar  2013, digitálna tlač na vode odolný 
papier. Autor:  Valter Sohler:  www.mapsfororienteering.com.  
 
Ukážka mapy: 
 

  
 
Ukážka fotografií z terénu: 
 
www.rbk.orienteering.sk/oow2013 



 
Opis terénu: 
 
Krásny horský terén s väčším prevýšením,  dosť členitý s veľkým množstvom skál a balvanov  
rozličnej veľkosti od malých až po veľké.  Vyskytujú sa tu aj nebezpečné obrovské skalné 
steny.  Väčšie množstvo jám (malých plytkých priehlbní). Prevažne čistý ľahko priebežný les. 
Malá časť mapy horské lúky a centrum pretekov v chatovej rekreačnej oblasti. Pekné výhľady 
na Veľký Choč a na Oravu.  
  
Raziaci systém : 
 
Sportident 
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.  
Za zapožičanie čipu SI 2 €/ etapu / osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € / 
osoba.  
  
  
Občerstvenie: 
 
Bude spresnené v pokynoch. Možnosť využiť Jánošíkovu Krčmu vo Valaskej Dubovej.  
 
 
Funkcionári pretekov : 
 
Riaditeľ pretekov :         Valter Sohler 
Hlavný rozhodca:           Veronika Vachová  
Stavba tratí:                    Valter Sohler  
 
  
Hodnotenie: 
Súčtom časov za dve etapy. RO víťazovi rozhoduje kratší čas.  
 
Ceny : 
Rozličné ceny od našich partnerov od vecných, športových až po pobyty či zľavy.  Napríklad:  
M,W 21 E získavajú 4 dňový pobyt pre dve osoby v Penzióne Sidorovo.    
Ceny v kategórií sú určené len za predpokladu klasifikácie aspoň 3 pretekárov v danej 
kategórií,  pri menšom počte pretekárov sa ceny neudeľujú.   
 
Informácie : 
e-mail: rbk@orienteering.sk 
            www.rbk.orienteering.sk/oow2013 
  
 
Tel.: 00421 905 683 618 (slovenský a anglický jazyk)  
  
Predpis : 
 
Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ. Rankingový koeficient 
môže byť ešte upravený podľa pripravovanej zmeny výpočtu prideľovania bodov do 
slovenského rebríčka, ktorú pripravuje rebríčková komisia sekcie OB  pri SZOŠ. 
  
 
 
 
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.  
  
Špeciálna PONUKA  a ZĽAVY !  
 
- Špeciálna výhodná cena pre pretekárov luxusnejšie ubytovanie – pozri ubytovanie (využite 
ubytovanie nášho partnera za zvýhodnenú cenu počas pretekov) !  
 
- Každý pretekár získava zľavenú vstupenku (cca -60 % z ceny za dvoj hodinový vstup ) do 
AQUA parku:  http://www.aquakubin.eu/  ! Akčná cena je 5 € za 2 hod. vstup (pôvodná 3 hod 
vstup 14 €). Potrebné je priniesť Vaše štartovné číslo. 
( Možnosť získať zvýhodnený vstup so zľavou 40 % pre neúčastnícka pretekov pri prezentácií 
alebo počas pretekov (doprovod, divák) do AQUA parku:  http://www.aquakubin.eu/   ).  
 
- Zvýhodnený vstup pre účastníkov na Oravský hrad + Kaplnka sv. Michala  v dňoch 24. -26.  
mája 2013 so  zľavou 50 %  deti do 6 rokov grátis, žiaci základných škôl a stredných škôl 2 €, 
študenti, VŠ, dospelý, dôchodci  3 €. Potrebné je priniesť Vaše štartovné číslo. 
 
Každý pretekár počas v dňoch 24. -26.  mája 2013 môže nakupovať 
http://www.adamsport.eu/ so zľavou 20 %. Potrebné je priniesť štartovné číslo alebo 
v elektronickej objednávke uviesť Vaše štartovné číslo.  
 
  
 
 
     Valter Sohler                                                                                 Veronika Vachová  
   riaditeľ pretekov                                                                               hlavný rozhodca  
  
 
 
 
Partneri: 

  
 

      

 


