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

 PROPOZÍCIE 
LOW 2015 Liptov orienteering weekend 

 
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu s medzinárodnou účasťou 

  
Usporiadateľ : 
Klub orientačných športov Ružomberok  
  
Program :    
17. 4. 2015 -  piatok - E1  denné skóre /podvečer/ 30 min / N; M, W 10,12,14, Open/ 
                                          a nočné skóre 60 min / ostatné kategórie/ 
  
18. 4. 2015 - sobota - E2  stredná  trať  
                                         - rankingový koef. pre kat. M,W21E - 1,1;  
                                           M21D - 0,8; ostatné kat. 1,0 
    
                            
19. 4. 2015 - nedeľa - E3 stredná trať  
                                       - rankingový koef. pre kat. M,W21E - 1,1;  
                                          M21D - 0,8; ostatné kat. 1,0; 
 
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: 2x  stredná trať   
určeným poradím kontrolných stanovíšť a skóre s voľným výberom kontrol a hromadným 
štartom.    
  
Centrum pretekov : 
Jazierce pri Ružomberku  -  Slovensko.  
 
Kategórie : 
N – náborová, - pre úplných začiatočníkov - ľubovoľný vek a pohlavie 
Open - pre ľudí čo nechcú sa zúčastniť nočného. Open kategória bude len pri E1.  
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 1. 4. 2015  
 
Cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net/ 
Vo výnimočných prípadoch e-mailom na rbk@orienteering.sk 
 
 
 
 
 



Štartovné : 
 
Na všetky tri etapy spolu podľa kategórie a termíne zaslania prihlášky: 

 
Kategória Do 1. 4. 2015 

N, M/W 10R, W/M-10 9- EUR   
W/M-12, -14, -60,-65,-70,K3 21,-EUR 
Ostatné kategórie 27,-EUR 

 
Za jednu etapu podľa kategórie a termíne zaslania prihlášky: 
 

Kategória Do 1. 4. 2015 
N, M/W 10R, W/M-10 5- EUR 
W/M-12, - 14, -60,-65,-70,K3 9,-EUR 
Ostatné kategórie 11,-EUR 

 

Pre pretekárov ktorí nie sú registrovaní v žiadnom klube orientačného behu (patriacim pod 
akýkoľvek národný zväz registrovaný pod IOF) príplatok 1 €/ etapu  okrem  náborovej trate  
a kategórií N, M,W 10, R.  

Přihlášky a zmeny po 1. 4.2015 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej 
listine za 50%-ný príplatok voči pôvodnému  startovnému.  Štartovné sa nevracia pri neúčasti 
pretekárov.  Zástupca klubu môže prevziať mapy prihlásenému pretekárovi, ktorý sa pretekov 
nezúčastní. Po 1.4. prijímame zmeny len na mieste pri prezentácií. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo zlúčiť kategórie v prípade malého počtu prihlásených pretekárov.  

Platba:  
Štartovné, poplatok za ubytovanie uhradiť najneskôr do 1. 4. 2014  
Prevodom na účet:  2610950264 (Tatra Banka 1100)  
IBAN: SK44 1100 0000 0026 1095 0264 
SWIFT: TATR SK BX  do termín podľa tabuliek štartovného. 
   
Prezentácia :              
17. 4. 2015 – piatok- bude spresnené, v penzióne Sidorovo. www.penzionsidorovo.sk 
 
Ubytovanie :    

A. Exkluzívne ubytovanie za zvýhodnenú cenu počas pretekov  v centre pretekov v 
stredisku Jazierce / www.jazierce.sk/ .  V cene ubytovania je aj vstup do welnessu 2 
hod/deň. Cena ubytovania je  25  €  za osobu/noc.   
Rezervácia ubytovania: Martina Michalová 0910 913 623, 
jazierce.prenajom@gmail.com 

 
B. Ubytovanie v Penzióne pod Sidorovom  www.penzionsidorovo.sk cena 15 € za 

osobu/noc, bez raňajok, alebo 17€ za osobu/noc s raňajkami.  
Rezervácia ubytovania: priamo u majiteľa.  

 
C. Vo vlastných spacích vakoch na zemi za poplatok 4 € osobu/noc. Platba so 

štartovným.  Skupinová zľava pre klub /len pri platbe predom a platbe v riadnom 
termíne !   pri 5 ľudí  a viac ubytovaných v  telocvični  za klub je cena 3 €  osobu/noc 
pre všetkých  a  pri 20  ľudí  a viac ubytovaných v  telocvični  za klub je cena 2 €  
osobu/noc pre všetkých.  

 
Doprava :         
Organizátor dopravu nezabezpečuje. Možnosti dopravy okrem vlastnej  sú: 
 
Možnosť využiť taxi: 



Taxi - Ruzomberok: 00421 800 500 112 Tvoje Taxi :+421  908 229 522 RK Taxi  +421  
902 577 799, +421 915 141 416 Tatra taxi +421  907 330 022 Taxi Európa +421  905 
323 528 Taxi Pohoda +421  905 487 781, +421 908 664 334 Taxi Smrekovský +421  905 
331 991 
  
Možnosť mestskej dopravy: 
Číslo linky 4 a 100. 
  
Štart :      
Bude spresnené.  
   
Mapy : 
Etapa číslo 1  1:10 000 E 5m, ISOM 2000 
Etapa číslo 2  1:7500  E 5 m, ISOM 2000 
Etapa číslo 3  1:5000 E 5m, ISOM 2000 
 
Ukážka máp: 
 

   
 
Ukážka fotografií z terénu: 
www.rbk.orienteering.sk/low2015 
 
Opis terénu: 
E1 - je to prevažne otvorený terén v chatovej rekreačnej oblasti s veľkým množstvom chát a 
privátnych plôch. Veľké množstvo kontrol bude v relatívne jednoduchšom teréne. Pre 
skúsených bude niekoľko kontrol aj v náročnejšom skalnatom teréne, kde časť mapy 
zasahuje. 
 
E2 - Horský kopcovitejší terén, polo otvorený, dobre priebežný, stredne členitý, časť trate 
zasiahne aj do krasovej skalnatej oblasti s veľkým množstvom skál a balvanov, v ktorej sa 
bude bežať v etape číslo 3. 
 
E3-  Prekrásna krasová oblasť s veľkým množstvom skál, balvanov, jaskýň, tunelov v 
skalách, veľmi detailne zmapovaná. Rôzna priebežnosť, mierne aj viac kopcovitejší, ale aj 
miestami rovinatý terén. Pre lepšiu čitateľnosť a vysokú detailnosť bude použitá väčšia 
mierka. 
  
Raziaci systém : 
Sportident 
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.  
Za zapožičanie čipu SI 3€/etapu/osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40€ /osoba.   
Držitelia preukazov SI nahlásia ich identifikačné čísla v prihláške.  
 
Prenájom pomôcok : 
Za zapožičanie buzoly 1€/etapu. Strata respektíve nevrátenie buzoly 30 € . 
rbk@orienteering.sk.  
Zapožičanie čipu SI 3 €/ etapu / osobu. Strata respektíve nevrátenie preukazu SI 40 € / osoba.  
  



Strava: 
Obedy na objednávku budú zabezpečené v penzióne pod Sidorovom: Za klub nahláste  číslo 
obedu a počet jedál do termínu uzávierky prihlášok na preteky. Platba so štartovným.  
Cena pre dopredu objednané jedlá 3,5 €. Pre záujemcov ktorí si neobjednajú jedlo dopredu 
bude cena 5€.  
Obedy na objednávku: sobota: obed číslo 1: Guláš 

                                       obed číslo 2: Kurací rezeň zo šalátom 
                                     nedeľa: obed číslo 3: Pečené kuracie stehno + zemiaková kaša, obloha 

                                       obed číslo 4: Bravčový  prírodný rezeň s ryžou + obloha 
 
Večere: voľný výber z ponuky štyroch jedál.  
 
Alternatívy stravovania: 
Vlčí dvor, Bodega   
 
Funkcionári pretekov : 
Riaditeľ pretekov :         Valter Sohler 
Hlavný rozhodca:           Miroslav Karcol  
Stavba tratí:                    Andrea Sohlerová, Blažej Mirek , Valter Sohler 
 
Hodnotenie: 
Súčtom časov za dve etapy 2. a 3. O absolútnom víťazovi rozhoduje kratší čas z pretekárov 
ktorí absolvujú všetky tri etapy.   
 
Ceny : 
Rozličné ceny od našich partnerov. Ceny pre najlepších vo všetkých kategóriách venovali 
naši partneri a sú určené pre pretekárov ktorí absolvujú všetky 3 etapy. Víťazi kategórií M,W 
21 E získajú welness pobyt v stredisku Jazierce pre dve osoby.  Niektoré najsilnejšie 
veteránske kategórie získajú pobyt v penzióne Pod Sidorovom na 3 noci pre dve osoby s 
raňajkami. 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/low2015 
 
 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. Usporiadateľ nezodpovedá za škody, ktoré zapríčinia pretekári.   
  
Ďalšie informácie 
V tomto ročníku sme pre Vás pripravili foto súťaž, bližšie informácie k súťaži nájdete na web 
stránke pretekov. Sledujte prosím ďalšie informácie o pretekoch a sprievodných akciách na 
web stránke pretekov.  
  
     Valter Sohler                                                                                 Miroslav Karcol 
   riaditeľ pretekov                                                                             hlavný rozhodca  



  
 
Partneri: 

         

      
 

 


