
 
 

PROPOZÍCIE 
 

TROJKRÁĽOVÉ PRETEKY 

 
 

1. kolo Oblastného rebríčka Západ 2020 
21. Trojkráľové preteky v orientačnom behu 

 
Usporiadateľ Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov 
 
Dátum 06.01.2020 (pondelok) 
 
Technické Klub orientačného behu Sokol Pezinok www.sokolpezinok.sk 
zabezpečenie 
 
Centrum Pezinok, klubovňa KOB Sokol Pezinok, Cajlanská ulica (pri amfiteátri). 

GPS 48°17'46.7"N 17°15'59.8"E 
 
Klasifikácia Otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných         

stanovíšť 
 
Kategórie M/W –10, M/W –12, M/W –14, M/W –16, M/W –18, M/W19–, M/W 40–, 

M/W 55–, 
OPEN – stredne náročná trať bez ohľadu na vek a pohlavie, 
N (Nábor) – jednoduchá trať pre začiatočníkov, 
RD (Dieťa so sprievodom) – trať pre rodičov s deťmi do 10 rokov, 
Detská – obrázková trať v centre pretekov pre najmenších. 

 
Prihlášky Do 1.1.2020 vrátane, cez https://is.orienteering.sk/competitions/1575. Od 2.1.2020       

do 5.1.2020 na e-mail preteky@sokolpezinok.sk, podľa možností usporiadateľa s         
50 % prirážkou. Prihlášku považujte za akceptovanú až po jej spätnom potvrdení. 

 
Štartovné M/W –16, M/W –18, M/W19–, M/W 40–, M/W 55– 6 € 

M/W –10, M/W –12, M/W –14, RD, N, OPEN 3 € 
 

http://www.sokolpezinok.sk/
https://goo.gl/maps/C1yousijGXB2
https://is.orienteering.sk/competitions/1575
mailto:preteky@sokolpezinok.sk


Úhradu možno realizovať prevodným príkazom v termíne zaslania prihlášky na          
účet: Klub orientačného behu Sokol Pezinok, 
IBAN SK36 1100 0000 0029 2288 4948. 

 
Štart 11.00 – 12.30 hod. voľný výber štartovného času 
 
Prezentácia 9.30 – 10.30 hod. v centre pretekov 
 
Vyhlásenie cca 13.30 hod. 
výsledkov 
 
Predpokladané Odchylne od Pravidiel OB budú časy víťazov v rozsahu 20 – 30 min. 
časy víťazov 
 
Vzdialenosti zhromaždisko – štart: 1000 m 

zhromaždisko – cieľ: 800 m 
parkovisko – zhromaždisko: cca 250 m 

 
Raziaci systém Sportident (SI), zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 € 
 
Mapa Pezinok – centrum, mierka 1 : 4 000, E = 2 m, autor Vladislav Piják. Stav:               

december 2019. 
 
Terén Mestská zástavba a Zámocký park. Rovinatý parkový terén, ľahko priebežný.          

Vysoká hustota ciest. 
 
Informácie Informácie cez e-mail preteky@sokolpezinok.sk 
 
Funkcionári Riaditeľ pretekov Tomáš Sokolík 

Stavba tratí Tomáš Šipoš 
Hlavný rozhodca Veronika Vachová 

 
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. 
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich           
osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej         
listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme          
SZOŠ. 
Počas pretekov budú vyhotovované obrazové záznamy (fotografie, miestna TV),         
za účelom propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s          
fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. 

mailto:preteky@sokolpezinok.sk

