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 PROPOZÍCIE  

 

WORLD RANKING EVENT 
Národných rebríčkových pretekov na krátkej trati, v šprinte a na klasickej trati 

v orientačnom behu 

 

CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING MEETING 2012 

 

 
Technické Klub OB KOBRA Bratislava v spolupráci s obcou Borský Mikuláš 

zabezpečenie 
 

Termín 31.03.2012 (sobota - dopoludnia) World Ranking Event (WRE) pre kategórie  

M21E  a W21E, Národné rebríčkové preteky na krátkej trati v OB    
31.03.2012 (sobota - popoludní) Národné rebríčkové preteky v šprinte v OB 

1.04.2012 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na klasickej trati v OB 

Rankingový koeficient pre kat. M,W 21E – 1,1, M21D – 0,8, zvyšné kategórie 
okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. 1,0 

 

Klasifikácia 31.03.2012 (dopoludnia) - otvorené denné preteky jednotlivcov na krátkych tratiach 

s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
31.03.2012 (popoludní) - otvorené denné preteky jednotlivcov šprinte s určeným 

poradím kontrolných stanovíšť 

1.04.2012 - otvorené denné preteky jednotlivcov na klasických tratiach s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť 

 

Centrum Borský Mikuláš – Futbalový štadión 

 
Kategórie W -12A, -14A, -16A, -18A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 

70-A  

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 
65-A, 70-A, 75-A, 80-A 

 

Verejné kategórie: 
W -10, M -10, N8, R8, K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km) 

, N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov) 

Kategórie M,W-10 sú jednoduché trate bez stužiek, 

Kategórie N8, R8 sú trate so stužkami bez doprovodu alebo s doprovodom 
 

Prihlášky Výlučne cez on-line prihlasovací systém na adrese: 



http://www.orienteeringonline.net/ 
 

Štartovné Na CESOM2012 (všetky tri etapy), podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky: 

Kategória Do 25.02.2012 Do 16.03.2012 
N8, R8, W/M-10, -12, N 10,-EUR 12,-EUR  

W/M-14, -16, 60-, 65-, K3 14,-EUR 20,-EUR 

Ostatné kategórie 18,-EUR 26,-EUR 

 
Za každú jednotlivú etapu, podľa kategórie a termínu zaslania prihlášky: 

Kategória Do 25.02.2012 Do 16.03.2012 
N8, R8, W/M-10, -12, N 4,-EUR 5,-EUR 

W/M-14, -16, 60-, 65-, K3 6,-EUR 8,-EUR 

Ostatné kategórie 8,-EUR 10,-EUR 

 

 Úhradu realizovať spolu s poplatkami za ubytovanie prevodným príkazom na účet: 

KOBRA Bratislava, SLSP, č. ú.: 0110804915/0900 
v termíne zaslania prihlášky. 

 Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného a poplatkov za ubytovanie je 
realizovaná na uvedený účet najneskôr do 16. 3. 2012. Dodatočné prihlášky, resp. 

zmeny kategórií budú akceptované len výnimočne v rámci voľných miest 

v štartovnej listine za zvýšené štartovné  
 

Prezentácia 30.3.2012 od 19:00 do 22:00 a 31.03.2011 od 07.30 do 09.00 hod v centre pretekov. 

 

Ubytovanie Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu 
v internáte (4-lôžkové izby) - 10,-EUR / osoba / noc 

v telocvični vo vlastných spacích vakoch -   3,-EUR / osoba / noc 

 
Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Borskom Mikuláši 

(obmedzené), Šaštíne-Strážoch, Kútoch, Senici a prípadne v Bratislave.  

Pozri http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/ubytovanie/zahorie 

 
Stravovanie V  zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí 

 

Doprava Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje 
 

Štart 000 31.03.2012  10:30 (krátka trať) 

31.03.2012  15:30 (šprint) 
1.04.2012 10:00 (klasická trať)   

 

Mapy Krátka trať - 1 : 10 000,  

Klasická trať - 1 : 15 000 (kat. W 21E, M21E,B, M35,M20) ostatné kat. 1:10 000, 
stav november 2011, spracované podľa ISOM 2000, autori Evžen Cigoš a Petr 

Matula. 6 km
2
 nový doteraz nezmapovaný priestor 

 Šprint - 1 : 5 000, stav november 2011, spracovaná podľa ISSOM 2007, autori Petr 
Matula, Lukáš Barták. 

 

Opis terénu Rovinatý terén s  pieskovými dunami, čistý, veľmi dobre priebežný borovicový les, 
hustá cestná sieť, miestami bažiny, vo vlhších partiách podrast černičia. Šprint – 

intravilán obce a pieskové duny pre niektoré kategórie. 

 

Raziaci systém Sportident 
Zapožičanie SI- čipu: 2,- EUR / etapa / osoba. 

Strata resp. nevrátenie SI- čipu: 30,- EUR. 

 



Funkcionári Riaditeľ pretekov Štefan Máj, 

Hlavný rozhodca Juraj Petrinec,  RI 
 IOF advisor  Dušan Vystavěl, 

 Stavba tratí Marian Dávidík RII- middle,  

  Lukáš Barták, RIII - klasická,  
  Paulína Májová, RI - šprint 

Tajomníčka Paulína Májová 

 
Ceny CESOM-2012: prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov zo 

všetkých etáp) obdržia upomienkové ceny. Prví traja pretekári v kategóriách M21E 

a W21E získajú finančné odmeny vo výške 300,- / 200,- / 100,- EUR, ak bude v 

danej kategórii klasifikovaných viac ako 25 pretekárov, inak budú finančné odmeny 
vo výške 200,- / 100,- / 50,- EUR. 

 WRE (middle): prví šiesti v kategóriách W21E a M21E získajú upomienkové ceny. 

 
Informácie www.kobra-orienteering.sk , e-mail: maj.stefan@slsp.sk 

 

Predpis Preteká sa podľa pravidiel OB , súťažného poriadku a príslušných vykonávacích 

predpisov k súťažiam pre rok 2012. 
 

Upozornenie Vydaním týchto propozícií je celý priestor medzi obcami Borský Mikuláš – 

Lašárska Nová Ves – Šaštín Stráže  vyhlásený za zakázaný vrátane obce Borský 
Mikuláš. 

 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú 

zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom 

počas alebo následkom týchto pretekov. 

 

 
Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 28. novembra  2011. 

 

 

 
 Štefan Máj Juraj Petrinec 

 riaditeľ pretekov hlavný rozhodca 

mailto:maj.stefan@slsp.sk

