
 
 

 

PORIADATEĽ:     Komisia ROB, s finančnou podporou SZR  

DÁTUM:     20. – 21.  august 2011 

CENTRUM PRETEKOV:    

DRUH PRETEKOV:            Preteky jednotlivcov na klasických tratiach 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Riaditeľ pretekov:              Eduard Agricola 

                                                Hlavný rozhodca, trate:  Ondřej Stehlík, Šimeček Jozef   

                                               Cieľový rozhodca:            Jurčík Peter, Glasnáková Mária 

                                                Štart:                                 Král Dávid    

                                                 Prezentácia:                      Šimečková Anna 

                                              Losovanie, SIdent:          Mária Fekiačová 

KATEGÓRIE:      R14,S14,  

           D16, D19, D20, D35, D50  

                   M16, M19, M20, M40, M50, M60 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo zlúčiť kategórie. 

PRIHLÁŠKY:     Do 05.08.2011, na formulári, na simecek@jfmed.uniba.sk                      
Po termíne štartovné + 50%, bez garancie ubytovania na posteli.  

PREZENTÁCIA:  Individuálna,  preukaz totožnosti, preukaz SZR. Podľa časového 
harmonogramu.  

POPLATKY:  1/   Ubytovanie v ubytovni  UBYFO, Dr. Jánskeho 4,  96501 Žiar nad 
Hronom. Noc zo soboty na nedeľu, cena 10€. Možnosť ubytovania aj z piatku 
na sobotu, cena 10 €.     

2/ Stravovanie, v Žiari nad Hronom sú reštauračné zariadenia 
a nákupné strediská. 

3/  Štartovné pre členov SZR je dotované. Doplatok  pre kategórie R12, 
S12, R14, S14, D16, M16 - 2€, kategórie  MD19 – viac -  4€.  Nečlenovia SZR  
6€.  

TERÉN:      Na rozhraní Štiavnických vrchov a Žiarskej kotliny v nadmorskej výške 270 až 
540m je vďaka susedstvu dvoch odlišných typov hornín veľmi svojrázny reliéf. 
Na sopečných horninách je kontinentálny terén strmých, väčšinou hladkých 



svahov s občasnými skalnými výstupmi. Na ich úpätí sú riečne sedimenty (íly 
a štrkopiesky), v ktorých vodná erózia a zosuvy vytvorili sieť rozvetvených 
kľukatých výmoľov a medzi nimi  terasky s kôpkami, hrebienkami a 
priehlbňami často vyplnenými bažinami. V tejto výrazne plochejšej časti 
terénu sa nájdu aj veľké balvany napadané z okolitých strmín. V južnej časti 
terénu sú ruiny obce. Vegetácia je pestrá: bučiny, dubiny, opustené ovocné 
sady, bývalé pasienky zalesnené borovicami a smrekovcami, cerové plantáže 
na stabilizáciu zosuvov, jelšiny a vrbiny na podmáčaných územiach. 
Priebežnosť a viditeľnosť je v rozpätí veľmi dobrá až slabá. Sieť komunikácií 
je strednej hustoty, avšak zosuvom pôdy sa vyhýba. Terén je technicky 
náročný. 

MAPA:     stav máj 2011, podľa IOF štandardov  interval vrstevníc 5 m 

Mapy nie sú vodovzdorne upravené.  

ŠTART:  Na štarte k dispozícii stolík, vzorová mapa, červená fixka, krúžky a lepiaca 
páska. Volanie do prípravy -10 min. 

ČASOMIERA:    SportIdent. Prenájom čipu 2€ / deň. 

CIEĽ:     V cieli k dispozícii predbežné výsledky. 

DOPRAVA:    Organizátor zaisťuje prevoz batožiny štart - cieľ. 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:  Prví traja v každej kategórii v každom pásme obdržia diplomy a medaile. 

POZNÁMKA:    Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, resp. zákonného zástupcu.  

NOVINKY, INFORMÁCIE:   www.rob.sk 

KONTAKT:    +421 905 204 759, simecek@jfmed.uniba.sk 

                                            

PROGRAM: 

19.august Piatok     

 19,00 – 22,00                        Ubytovanie  pretekárov v ubytovni UBYFO 

20.august Sobota  

08,30 – 10,00                       Príjazd a prezentácia v centre pretekov – Ladomerská  Vieska  

              Bližšie informácie o mieste prezentácie nájdete na rob.sk, najneskôr 18.8.2011 

10,15                                          Odovzdanie prijímačov v priestore štartu 

 11,00                                          Štart, kategórie RS12  3,5MHz fáborková trať, ostatní 144MHz 
 

18,30                                           Vyhlásenie víťazov 

21. august Nedeľa  

09,15                                          Odovzdanie prijímačov na štarte 

10,00          Štart, kategórie RS12 144MHz fáborková trať, ostatní 3,5 MHz  
   
              15,00                                     Vyhlásenie víťazov a odjazd 


