
Pozývame Ťa na: 

City orienteering challenge 

(„Spoznaj svoje mesto !“) 
Klub orientačných športov Ružomberok s podporou KN Liptov a mesta Ružomberok si Vás dovoľujú pozvať 
na netradičné športovo poznávacie podujatie. Cieľom Vášho úsilia bude čo v najkratšom čase prejsť cez 
zakreslené miesta (stanovištia) na špeciálne pripravovanej mape centra mesta Ružomberok. Vyhrávajú tí, ktorí 
prejdú cez všetky stanovištia do cieľa v každej kategórií ako prví .  
 
Usporiadateľ: Klub orientačných športov Ružomberok (www.rbk.orienteering.sk) ďalšie info: 0905 683 618 
 
Termín: 27. septembra 2008, prihlášky do 22. 9. 2008 na email: andreamedo@centrum.sk                                

Dopredu  neprihlásení účastníci budú môcť  štartovať podľa kapacitných možností usporiadateľa.  
 

Prezentácia: od 8.00 do 9.00 park na námestí Š. N. Hýroša – pred Liptovským múzeom v Ružomberku 
 
Štartovné: dobrovoľný príspevok 
 
Ceny: drobné vecné ceny venuje mesto Ružomberok 
 
Kategórie:  Vyberte si kategóriu podľa veku, náborovú alebo MIX. V prípade malého počtu pretekárov si 
vyhradzujeme právo zlúčiť kategórie.  
 

W 10 (dievčatá od 10 do 11 rokov) M 10 (chlapci od 10 do 11 rokov) 
W 12 (dievčatá od 12 do 13 rokov) M 12 (chlapci od 12 do 13 rokov) 
W 14 (dievčatá od 14 do 15 rokov) M 14 (chlapci od 14 do 15 rokov) 
W 16 (dievčatá od 16 do 17 rokov) M 16 (chlapci od 16 do 17 rokov) 
W 18 (dievčatá od 18 do 20 rokov) M 18 (chlapci od 18 do 20 rokov) 
W 21 (ženy od 21 do 34 rokov) M 21 (muži od 21 do 34 rokov) 
W 35 (ženy od 35 do 39 rokov) M 35 (muži od 35 do 39 rokov) 
W 40 (ženy od 40 do 49 rokov) M 40 (muži od 40 do 49 rokov) 
W 50 (ženy nad  50 rokov) M 50 (muži nad  50 rokov) 
N – náborová trať dospelí  (ľubovoľný vek) D – náborová trať deti (ľubovoľný vek) 
MIX – náborová trať dvojice(ľubovoľný vek a pohlavie, napríklad rodič a dieťa, kamaráti) 

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť ! 

      

http://www.rbk.orienteering.sk
mailto:andreamedo@centrum.sk

