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Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu v šprinte 
a

Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na strednej tratiSlovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na strednej trati
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Usporiadatelia: ŠK Sandberg Bratislava, mesto Kremnica a TJ Slávia TU Zvolen

Termín: 24. 10. 2015 dopoludnia – otvorené MSR v OB v šprinte, otvorené denné preteky jednotlivcov
v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť. Preteky sú klasifikované v zmy-
sle Súťažného poriadku čl. 4.7.5. e) ako medzinárodné majstrovstvá SR.  V zmysle uvedených
ustanovení  budú  udelené  tituly  prvým  trom  pretekárom  bez  ohľadu  na  štátnu  príslušnosť
a členstvo v SZOŠ.  

24.10.2015 popoludní –  Slovenský rebríček jednotlivcov, stredná trať, otvorené denné preteky 
jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť.

Zhromaždisko:   Mestský úrad Kremnica a námestie M. R. Štefánika v Kremnici.

Kategórie: MSR Šprint: W-14, W-16, W-18, W21-, W35-, W45-, W55- , W65-
M-14, M-16, M-18, M21-, M35-, M45-, M55- , M65-
Verejné kategórie: MW-R, M-10, M-12, W-10,  W-12
K2: orientačne náročnejšia trať 
N: náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov
Detská obrázková trať na zhromaždisku, razenie do mapy

SRJ Stredná trať: 
W-10, -12, -14, -16, -18, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-
M-10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-E, 21-B, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-
MW-R: deti s rodičmi
K3: orientačne náročná trať v dĺžke cca 3 km
N:  náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov

Prezentácia: 23.10.  20:00 – 22:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici, viď plánik
24.10.    7:00 –   8:00 na zhromaždisku v budove Mestského úradu. 
Žiadame o dochvíľnosť kvôli tesnému časovému harmonogramu !!!

Parkovanie: V Kremnici v blízkosti ubytovaní a na centrálnom parkovisku, viď plánik.

Štart: MSR Šprint  9:00 SRJ  stredná trať  14:00
Kategórie MW-R, MW-10 a N majú voľné štartové poradie.

Organizácia štartu a cieľa MSR Šprint:
Štart bude umiestnený na nádvorí Mestského úradu, príchod na štart je cez budovu Mestského úra-
du. Žiadame pretekárov, aby z budovy Mestského úradu prešli na dvor Mestského úradu aspoň 20



minút pred svojim štartom, prechod bude kontrolovaný. Posledný možný štart je 10:10. Nebude
organizovaná karanténa pre všetkých pretekárov, mapy sa odovzdávajú v cieli, ktorý je situovaný
pred budovou Mestského úradu. Je zákaz používať na zhromaždisku a v cieli akúkoľvek mapu
Kremnice v čase 9:00 – 10:30. Žiadame pretekárov o fair play správanie.

Organizácia štartu a cieľa SRJ Stredná trať:
Štart a cieľ sú vysunuté z centra mesta k vodnej nádrži Revolta. V cieli bude len WC, občerstvenie
(voda a iontový nápoj) a cieľová kontrola. Parkovanie v blízkosti štartu bude organizované, riaďte
sa pokynmi organizátora. Na štarte bude možnosť odloženia osobných vecí s odvozom na zhro-
maždisko. Vyčítanie SI čipov bude na zhromaždisku v centre mesta. Mapy sa neodovzdávajú,
žiadame o fair play správanie. 

Vzdialenosti:

Zhromaždisko - štart Zhromaždisko – cieľ Štart – cieľ

MSR šprint 0 m 0 m 0 m

SRJ stredná
trať

Pešo                                 
2,3 km

prevýšenie 150 m, 
modré fáborky,

Autom                             
cez Kremnické Bane 

popri cieli 4 km, 
viď plánik

Pešo                                  
2,7 km 

prevýšenie 170 m,
 modré fáborky, 

popri štarte, 
Autom                               

cez Kremnické Bane 
3,6  km, viď plánik

400 m 
modré fáborky

Oblečenie a obuv:  
Na pretekoch MSR Šprint sú v meste zakázané klincové topánky. Pretekári sú povinní nosiť vidi-
teľné štartové číslo, na základe ktorého budú vpustení do areálu Mestského hradu v prípade, že
tam majú kontroly.
Na pretekoch SRJ Stredná trať odporúčame krytie dolných končatín  a terénne alebo klincové to-
pánky z dôvodu sezónneho podrastu, skál a strmých svahov. 

Stravovanie:   Reštauračné zariadenia v Kremnici.
Priamo na námestí M. R. Štefánika niekoľko reštauračných zariadení, poľovnícka reštaurácia, bar,
pizzéria, takisto v širšom okolí centra. V meste sú dve predajne potravín (mapka), otvorené v so-
botu dopoludnia.

V reštaurácii Silvanus na námestí M. R. Štefánika je pre Vás pripravená špecialita pretekov: 
Jelení guláš v cene 3 EUR a Mix šalátov s grilovaným syrom v cene 3,5 EUR. 

Jedlo bude k dispozícii od 11:00 do 17:00.

Mapy/Terén: MSR Šprint: Kremnica, 1:4000, ISSOM 2007, formát A4, mestský terén – historické centrum
mesta, záhrady a parky, ulice s rodinnými domami, sídlisko, kopcovitý terén. 90% tratí vedie po
spevnených plochách. Autori:  M. Jonáš, R. Jonáš, M. Urban, M. Urban ml.  stav: leto 2015.  
Opisy kontrol nebudú vytlačené na mape.

Preteky v šprinte prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky v meste, prosíme o opatr-
nosť pri prebiehaní ciest. Pri odbehu z kontroly č. 57 smerom na  juh na hlavnú cestu dbajte
na zvýšenú opatrnosť, miesto bude obsadené aj organizátorom. Pri prebiehaní schodov na 
Mestský hrad dbajte na opatrnosť a ohľaduplnosť voči ostatným pretekárom a návštevní-
kom hradu! Prekonávanie neprekonateľných prekážok a zakázaných objektov (symboly 
v mape a ich čísla v norme ISSOM 2007: neschodný zráz č. 201, nepriechodný plot č. 524, 
súkromný pozemok č. 528.1, nepriechodný múr č. 521.1, nepriechodný porast č. 421) povedú
k diskvalifikácii, viaceré kontroly budú obsadené v teréne rozhodcami.



SRJ  stredná trať: Revolta, 1:7500, ISOM 2000, formát A4, kopcovitý zmiešaný les rôznej hus-
toty, priemerná sieť ciest, stopy po bývalej banskej činnosti: haldy a výsypky, pingy, ryhy, prepad-
nuté štôlne, vchody do štôlní, odvodňovacie rigoly. Miestami skaly a skalné zrázy veľkej výšky.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť v strmých svahoch a skalách, hlavne v prípade vlhkého počasia. Au-
tori: E. Cigoš, Z. Lenhart, P. Glončák, stav: leto 2015. Opisy kontrol budú vytlačené aj na mape. 

Na štarte budú mapníky (euroobaly) k dispozícii.  Opisy kontrol budú k dispozícii na zhromaždis-
ku na oba preteky. 

Preteky na strednej trati prebiehajú v náročnom teréne, neschodné zrázy a skalné útvary sú
skutočne neschodné. Dbajte na zvýšenú opatrnosť v skalnatom teréne najmä vo vlhkom po-
časí. Medzi KS 41 a 51 sa nachádza nebezpečná hlboká jama, v teréne je vyznačená červeno-
bielou páskou. Týka sa to kategórií W35, W40, M40, M45 a K3. Netýka sa to kategórie M55.

Parametre tratí

MSR Šprint

Kategória Dĺžka Prevýšenie Počet kontrol
M-10 1,2 45 11
W-10 1,2 45 11
MW-R 1,2 45 11
M-12 1,3 60 13
W-12 1,3 60 13
M-14 1,8 70 16
W-14 1,6 60 14
M-16 2,0 75 17
W-16 1,9 85 16
M-18 2,5 115 19
W-18 2,1 75 16
M21- 2,9 145 24
W21- 2,3 120 20
M35- 2,5 115 19
W35- 2,1 90 17
M45- 2,1 90 17
W45- 1,9 80 18
M55- 1,9 80 18
W55- 1,6 35 15
M65- 1,6 35 15
W65- 1,4 30 12

N 1,3 55 14
K2 1,9 80 18

SRJ Stredná trať

Kategória Dĺžka Prevýšenie Počet kontrol
MW-R 1,2 90 8
M21-E 4,2 265 26
W21-E 3,9 250 22
MW-10 1,2 90 8
MW-12 1,2 110 9
MW-14 1,4 120 11
M-16 2,7 185 17
M-18 2,8 225 20
M-20 3,9 240 22

M21-B 3,9 240 22
M35- 4,0 265 24
M40- 3,3 220 22
M45- 3,2 190 21
M50- 2,4 185 18
M55- 2,0 135 16
M60- 1,9 150 15

M65-,M70- 1,7 110 15
W-16 2,4 150 13
W-18 2,7 185 17

W21-B 3,2 190 21
W35- 3,3 220 22
W40- 3,0 190 20
W45- 2,4 185 18
W50- 2,0 135 16
W55- 1,9 150 15

W60-,W65- 1,7 110 15
K3 3,0 190 20
N 1,2 110 9

Razenie: Sportident

WC: V budove Mestského úradu.

Obrázková trať:   pre najmenšie deti bude pripravená priamo na námestí. Výsledky sa nebudú vyhlasovať, malú
       odmenu dostanú deti bezprostredne po dobehnutí.



Detský kútik: Pre malé deti bude v čase 8:30 -  11:00 zriadený detský kútik v Mestskom úrade.  Podľa dohody
s rodičmi v čase od 13:00 do 17:00 v budove Mestského kultúrneho strediska. Pre prístup z cieľa
viď plánik. Vedúca Ľuba Mravíková.

Uzávierka cieľa: Šprint 11:00  Stredná trať:  16:30

Zdravotné zabezpečenie: klubová lekárka Monika Urbanová na zhromaždisku.

Zakázané priestory: 

MSR Šprint: územie mesta Kremnica na východ od štátnej cesty Žiar nad Hronom – Martin 
v čase 8:30 – 11:00 okrem Námestia M. R. Štefánika – viď plánik. 
Porušenie povedie k diskvalifikácii.
SRJ Stredná trať: lesný celok Šturec – viď plánik. 

Verejné kontroly: Kontroly na námestí M. R. Štefánika – viď  plánik.

Vyhlásenie výsledkov:
Cca 17:00 pred budovou Mestského úradu. 
Víťazi majstrovských kategórií získajú titul Medzinárodný majster Slovenskej republiky. Prví traja
v majstrovských kategóriách získajú medailu a diplom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a členstvo
v SZOŠ. Víťaz hlavnej mužskej a víťazka hlavnej ženskej kategórie (rozhoduje súčet časov na 
šprinte a strednej trati) získajú putovnú trofej JELENÍ PAROH a KRAVSKÝ ROH.
V kategóriách MW-R a  MW-10 budú vyhlásené všetky deti, v ostatných kategóriách prví traja. 

Spomedzi všetkých účastníkov SRJ Stredná trať bude vyžrebovaný jeden pretekár, ktorý 
obdrží špeciálnu cenu, ktorú venoval Penzión Veža. Ide o relaxačný pobyt pre dve osoby na 
jeden víkend v Penzióne Veža v Kremnici, súčasťou je aj pobyt v jaskynnom kúpeli Parenice
v Sklených Tepliciach.

Ubytovanie: Internát Školy úžitkového výtvarníctva (Bystrická ulica) od piatku 19:00 hod., viď plánik.
Spacák: Centrum voľného času (CVČ) – viď plánik. 
Ubytovaných žiadame opustiť ubytovanie tak, aby boli do 8:30 na zhromaždisku. 
Ubytovanie bude v čase od 8:30 do 11:00 neprístupné. 

Funkcionári: 
riaditeľ Rado Jonáš, R1, radoslav.jonas@gmail.com, +421 902 488 202
hlavný rozhodca Peter Ďurčo R1, +421 911 191 715
stavba tratí Marek Urban (MSR šprint), Richard Balogh (SRJ stredné trate)
tajomník Martina Brňáková (prihlášky, výsledky, prezentácia)

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích predpisov na rok 2015.

Jury: V prípade potreby bude zriadená jury podľa pravidiel SZOŠ.

Upozornenie: 
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na od-

škodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Rado Jonáš    Peter Ďurčo
    riaditeľ hlavný rozhodca



         UKÁŽKY TERÉNU

                             MSR šprint       SRJ Stredná trať

Výsledky bude možné sledovať 
bezprostredne po vyčítaní čipu 
on-line na webstránke                

       SPONZORI PODUJATIA                                  http://sandberg.orienteering.sk/
vysledky/show.php

ktorá je prístupná aj pomocou 
QR kódu na každej mape.        

Národná banka Slovenska
MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA

Jedinečné špecializované múzeum prezentujúce dejiny peňazí a medailérstva na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince 
a bankovky, často prostredníctvom unikátnych exponátov.  Múzeum spravuje rôznorodý zbierkový fond, v ktorom nechýbajú 
vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia.

Navštívte naše expozície a objavujte poklady... 

▫ LÍCE A RUB PEŇAZÍ 
numizmaticko-historická expozícia 
sobota 9.00-13.00, 14.00-16.30 

▫ MESTSKÝ HRAD 
s Kostolom sv. Kataríny 
sobota 9.00-12.00, 13.00-16.30

▫ PÔVAB KAMENINOVÝCH ZÁHRAD 
dlhodobá výstava kremnickej kameniny 
v pracovné dni

▫ GALÉRIA 
príležitostné výstavy umenia 
v pracovné dni

       muzeum@nbs.sk / www.muzeumkremnica.sk 



Mapka územia (pozri aj http://sandberg.orienteering.sk/)
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