
 

BULLETIN 2 
Október 2017 

WWW.ETOC2018.SK 



 

2 

Obsah 

Uvítanie predsedu Slovenského Zväzu Orientačných Športov     3 

Uvítanie riaditeľa pretekov          4 

Miesto konania           5 

Organizačný tím           6 

Pravidlá súťaže            6 

Program pretekov           7 

Tréningové možnosti           7 

Prihlášky           8 

Účastníci           8 

Akreditácia a poplatky          8 

Strava, transport, víza          9 

Centrum pretekov          9 

Ubytovanie           10 

Podnebie           11 

Nebezpečenstvá           11 

Predbežné informácie o tratiach         11 

Zakázané priestory           12 

Mapy            12 

Terény, predchádzajú mapy, ukážky máp       13 

ZERO Tolerancia          15 

 

info@etoc2018.sk 

www.etoc2018.sk 

www.facebook.com/etoc2018 

+421 908 226 250 

http://www.etoc2018.sk/


 

 

3 

 Uvítanie predsedu                                                       
Slovenského Zväzu Orientačných Športov 

Vážení športoví priatelia, 

ako zástupca Slovenského Zväzu orientačných športov Vás srdečne vítam na 

Slovensku, v Bratislave a jej okolí, kde sa uskutočnia Majstrovstvá Európy v 

presnej orientácii 2018. 

Sme vďační, že nás IOF poverila organizovaním tejto dôležitej udalosti a sme 

pripravení pripraviť pekné, náročné a vzrušujúce preteky, tak ako to najlepšie 

dokážeme. Hlavnými organizátormi sú naši najlepší športovci v presnej orientácii 

- Ján a Dušan Furuczovci, Marián Mikluš a mnoho ďalších. Ich skúsenosti za podpory IOF kontrolóra a 

ostatných dobrovoľníkov sú garanciou nielen technickej ale aj spoločenskej kvality týchto pretekov. 

Slovenský zväz orientačných športov patrí medzi menších členov IOF s približne 500 aktívnymi 

športovcami, pričom našou hlavnou disciplínou je orientačný beh. Avšak aj malá skupina môže byť 

efektívna a to ako pri organizovaní, tak aj pri dosahovaní výsledkov. Organizácia Majstrovstiev Európy 

v presnej orientácii sú preteky najvyššej úrovne, ktorou bol náš zväz poverený v tejto disciplíne. 

Nesmieme však zabudnúť na množstvo podujatí, ktoré náš zväz organizoval v ostatných disciplínach. 

Boli to Majstrovstvá sveta v orientačnej cyklistike na Donovaloch, Juniorské Majstrovstvá sveta a 

Akademické Majstrovstvá sveta v orientačnom behu v Košiciach, nedávne Majstrovstvá Európy dorastu 

v Banskej Bystrici a lyžiarske Juniorské Majstrovstvá Sveta v Tajove a na Donovaloch. Všetky tieto 

udalosti boli úspechmi, pričom v tejto tradícii chceme pokračovať. 

Dúfame, že v roku 2018 budú mať orientační športovci a diváci nezabudnuteľný a úžasný zážitok z 

Majstrovstiev Európy v presnej orientácii. 

 

Juraj Nemec  
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Uvítanie riaditeľa pretekov 

Drahý športoví priatelia, 

Rád by som pozval všetkých súťažiacich, funkcionárov a hostí v mene 

organizačného výboru a orientačného klubu Slávia Farmaceut Bratislava na 

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii 2018, ktoré sa budú konať na Slovensku 

v Bratislave. 

Slovenský Zväz orientačných športov má z minulosti veľké skúsenosti s 

organizáciou niektorých významných podujatí ako boli Majstrovstvá sveta 

Juniorov 2012 v Košiciach, Akademické Majstrovstvá Sveta 2006 v Košiciach, Svetového pohára v roku 

1988 (Silická planina) a 1998 (Tatranská Lomnica), Majstrovstvách Európy Dorastencov 2003 v Pezinku, 

Lyžiarske Majstrovstvá Sveta Juniorov v Banskej Bystrici v rokoch 1996 a 2000, Majstrovstvá 

Sveta MTBO 2005 na Donovaloch . Nasledujúce majstrovstvá Európy mládeže 2017 sa budú konať v 

Banskej Bystrici. Niektorých organizátorov z týchto podujatí môžete stretnúť aj v roku 2018. 

Presná Orientácia je relatívne nová disciplína na Slovensku, ale rýchlo nadobudla dôležitosť medzi 

ostatnými orientačnými disciplínami. Prvé preteky na slovenskom území sa uskutočnili 13. septembra 

2008 počas majstrovstiev Slovenska v Šprinte (organizovaných našim klubom) a pripravila ho maďarská 

federácia. Museli sme dlho čakať na ďalšiu súťaž v TrailO. Prvou súťažou organizovanou slovenským 

klubom na slovenskom území bola miestna súťaž s 47 účastníkmi organizovaná našim klubom dňa 25. 

januára 2014. Začali sme veľmi úzku spoluprácu s českou federáciou a naše zručnosti a skúsenosti sa 

značne rozrástli. Klub TJ Slávia Farmaceut Bratislava zorganizoval v posledných troch rokoch na 

Slovensku 9 národných súťaží TrailO (7 s medzinárodnými účastníkmi) a dve súťaže ECTO na Slovensku. 

V minulom roku sme v Českej republike usporiadali aj tri súťaže TrailO. 

Naším cieľom je pripraviť pekné a spravodlivé preteky s možnosťou skúmania krás a zaujímavých miest 

na Slovensku. Chcel by som sa ospravedlniť, že môžete čeliť trochu vyšším požiadavkám na cestovanie, 

ale každá súťaž sa bude konať v rôznych typoch terénu s veľkými nárokmi na zručnosti v Presnej 

Orientácii. Uvidíte ploché aj kopcovitejšie terény a stretnete sa aj s vyslovene strmými svahmi, rozličnou 

vegetáciou väčšinou v mimo mestských oblastiach. Zvláštnu pozornosť budeme venovať 

paraolympijským pretekárom výberom asfaltu alebo iného pevného povrchu na väčšine súťaží. 

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii 2018 sa budú konať v krásnom hlavnom meste Slovenska, 

malom mestečku Bratislava a jeho okolí. Bratislava je známa jedinečnou architektúrou, kultúrou, 

históriou, umením, nápojmi, jedlom a nočným životom. 

Všetkým vám prajem veľa úspechov a dobrú prípravu na našu akciu v roku 2018. Uisťujem Vás, že sa 

na túto udalosť pripravíme na čo najvyššej možnej úrovni. 

 

Dušan Furucz 
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Miesto konania 

Majstrovstvá Európy 2018 sa uskutočnia v Bratislave 

v hlavnom meste Slovenska a jeho blízkom susedstve 

(Záhorská nížina a Malé Karpaty). 

Záhorská nížina je plochá oblasť v západnej časti 

Slovenska medzi pohorím Malé Karpaty na východe a 

riekou Morava na západe. Táto oblasť je všeobecne 

známa svojimi pieskovými dunami porastenými 

borovicami a tiež rozsiahlou vojenskou výcvikovou 

oblasťou. 

Malé Karpaty sú relatívne nízke a úzke pohorie s 

rôznorodým reliéfom. Sú súčasťou Karpatského 

oblúka  a začínajú pri Bratislave a pokračujú približne 

100km smerom na sever. Toto teritórium je z veľkej 

časti pokryté listnatými lesmi (buk, jaseň, javor a 

lipa). 

Bratislava je politickým, kultúrnym a ekonomickým 

centrom Slovenska s okolo 450,000 obyvateľmi 

lokalizovaná v juhozápadnej časti Slovenska na 

sútoku riek Dunaj a Morava. Bratislava sa nachádza v 

blízkosti dvoch ďalších krajín Rakúska a Maďarska. 

Bratislava je s nimi historicky zviazaná a počas dlhej 

histórie bola významným ekonomickým, kultúrnym a 

politickým centrom strednej Európy. Môžete tu nájsť 

množstvo unikátnej architektúry, kultúru, historické 

tradície, umenie, nápoje, jedlá a nočný život 

koncentrovaný do tohto malého mesta. 

Jednotlivé preteky sa budú konať v rozdielnych 

obciach. Borský Mikuláš, Devín (Bratislava), Plavecký 

Mikuláš a Stupava sú malé dedinky, ale s prekrásnou 

a rozmanitou prírodou. Uvidíte ako sa ploché lesy v 

krátkom okamihu zmenia na pahorkatiny a nakoniec 

až do extrémne strmých svahov. 

http://www.visitbratislava.com 

http://www.slovakiatouring.com  

http://www.visitbratislava.com/
http://www.slovakiatouring.com/
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Organizačný tím 

Podujatie budú organizované členmi orientačného klubu "TJ Slávia Farmaceut Bratislava" s podporou 

Slovenského Zväzu Orientačných Športov. Hlavnými organizátormi sú: 

 

Dušan FURUCZ    Riaditeľ pretekov, Mapár 

Ján FURUCZ    Staviteľ tratí 

Ján MIŽÚR    Financie 

Robert MIČEK    Mapár 

Silvia SHAHZAD    Technický konzultant pre hendikepovaných, Ubytovanie 

Jakub VALACH    Dizajn 

Ladislav KASZA    IT & Vybavenie 

Petra KOTULIAKOVÁ   PR & Média 

Ivan KOTULIAK    Logistika 

Zuzana JANOTOVÁ   Stravovanie, Protokol a Sekretariát 

Zuzana FURUCZOVÁ   Kancelária 

Marcel FURUCZ    Ľudské zdroje a dobrovoľníci 

Hana ŠMELÍKOVÁ   Štart and Cieľ 

 

Ari TERTSUNEN (FIN)   IOF Senior kontrolór 

Marián MIKLUŠ    Národný kontrolór 

 

 

 

Pravidlá súťaže 

Na Majstrovstvá Európy  v Presnej Orientácii  2018 sa vzťahujú pravidlá IOF pre podujatia v Presnej 

Orientácii (platné od 1. januára 2017) a pravidlá ETOC (platné od 1. januára 2016). Kópia pravidiel je k 

dispozícii na stiahnutie v sekcii Pravidlá na oficiálna webovej stránke IOF (www.orienteering.org). 

Odchýlky od pravidiel: 

Nie sú známe odchýlky od súťažných pravidiel. 

 

  

http://www.orienteering.org/
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Program pretekov 

Dátum Udalosť Miesto 

Štvrtok, 26. apríl Príchody Bratislava 

Piatok, 27. apríl Tréning 
Plavecký Mikuláš, 

Lakšárska Nová Ves 

Sobota, 28. apríl PreO – 1. deň Stupava 

Nedeľa, 29. apríl PreO – 2. deň Plavecký Mikuláš 

Pondelok, 30. apríl Štafety Devín (Bratislava) 

 Otvárací ceremoniál Devín (Bratislava) 

Utorok, 1. máj 

(Štátny sviatok) 
TempO (Q+F) Borský Mikuláš 

 Záverečný ceremoniál a Banket Bratislava 

Streda, 2. máj Odchody Bratislava 

 

Tréningové možnosti 

Na požiadanie môžu organizátori ETOC poskytnúť mapy a príležitosti na prípravu tímu pre ETOC 2018 

na podobných alebo blízkych terénoch. 

Ďalšie informácie o možnostiach trénovania budú zverejnené na oficiálnych stránkach ETOC. 
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Prihlášky 

Predbežné prihlášky by sa mali uskutočniť prostredníctvom IOF Eventor do 15. januára 2018. 

Konečné prihlášky a zaplatenie poplatkov sa musia uskutočniť do 19. marca 2018. 

Prihlášky nie sú platné, kým nie sú uskutočnené platby za prihlášky. Všetky vstupy musia byť 

vykonané cez IOF Eventor. 

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5539 

Prihlasovanie bude otvorené v novembri 2017. 

 

Účastníci 

Na ME môžu súťažiť pretekári zastupujúci členské federácie IOF, vymedzené Medzinárodným 

paraolympijským výborom ako príslušníci európskeho kontinentu. 

Súťažiaci, ktorí zastupujú ostatné členské federácie IOF, sa môžu zúčastniť na ETOC, ale nebudú mať 

nárok na európske tituly, medaily alebo diplomy. 

Pri individuálnej pretekoch v disciplíne PreO môže jednotlivé federácie reprezentovať maximálne 6 osôb 

v každej kategórii. V prípade disciplíny TempO môže federáciu zastupovať maximálne 8 osôb. Súčasný 

majstri Európy môžu byť zaradený do svojich príslušných kategórií nad rámec bežného maxima. 

V štafetách môže každá federácia nasadiť 2 tímov v každej kategórii, keď každá pozostáva z 3 

pretekárov. Iba tím s lepším umiestnením sa započíta do poradia. 

 

Akreditácia a poplatky 

Akreditačný poplatok pre atlétov      80 € 

Akreditačný poplatok pre tímových funkcionárov     100 € 

Akreditačný poplatok za sprievodné osoby     50 € 

Štartovné za PreO        100 € 

Štartovné za TempO        70 € 

Štartovné za Štafety       150 € 

 

Meno účtu:   TJ Slávia Farmaceut 

Banka:    Slovenska Sporitelna 

IBAN:    SK2709000000005110562760 

BIC:    GIBASKBX 

Konečné prihlášky a zaplatenie poplatkov sa musia uskutočniť do 19. marca 2018.  

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5539
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Strava 

Obed bude poskytnutý v súťažných arénach na vyžiadanie. Viac podrobností o stravovaní uverejníme v 

bulletine 3. 

Predbežná žiadosť o stravovanie by mala byť podaná prostredníctvom IOF Eventor do 15. januára 2018. 

Konečné požiadavky a platby za stravovanie musia byť vykonané do 19. marca 2018. 

 

Transport 

Tímy, VIP a zástupcovia médií môžu slobodne využívať vlastnú dopravu na všetky podujatia. Vo 

všetkých arénach budú k dispozícii vyhradené parkoviská. Organizovaná doprava bude poskytovaná z 

centra podujatia do súťažných arén a tréning pre tie tímy, VIP a zástupcov médií, ktorí si požiadali a 

zaplatili dopravu. Organizovaná preprava prispôsobená pre užívateľov invalidných vozíkov bude 

poskytnutá na požiadanie. 

Podrobnejšie informácie o doprave a platbách budú zverejnené v Bulletine 3 na základe počtu žiadostí. 

Predbežná žiadosť o prepravu by mala byť podaná prostredníctvom IOF Eventor do 15. januára 2018. 

Konečná žiadosť a platba prepravy sa musia uskutočniť do 19. marca 2018. 

 

Víza 

Podľa súčasných predpisov musia občania niektorých krajín získať víza na vstup na Slovensko. 

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke: 

https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/visa 

Žiadosť o víza by sa mala podať na najbližšom slovenskom veľvyslanectve. Upozorňujeme, že 

podmienky vstupu na Slovensko sa môžu zmeniť a všetkým účastníkom ETOC sa odporúča, aby sa o 

aktuálnej situácii informovali na miestnym veľvyslanectve SR. 

 

Centrum pretekov 

Vienna House Easy Bratislava 

Galvaniho 28 

82104 Bratislava 

Slovensko 

Vybavenie pre vozíčkarov. Vstupná hala, špeciálne izby, sociálne zariadenia a verejné priestory sú 

prístupné pre vozíčkarov. Dobíjanie elektrických invalidných vozíkov bude možné v špeciálnych 

miestnostiach. 
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Ubytovanie 

Oficiálne ubytovanie so špeciálnymi cenami pre ETOC a centrum pretekov sa bude nachádzať v 

Vienna House Easy Bratislava 

Galvaniho 28 

82104 Bratislava 

Slovensko 

Hotel Vienna House Easy Bratislava sa nachádza vedľa nákupného centra Avion Shopping Park, 

najväčšieho nákupného centra na Slovensku a obchodného domu IKEA, a len 5 minút jazdy od 

bratislavského letiska a 15 minút jazdy od centra mesta. 

Naštartujte svoj súťažný deň naozaj dobrými raňajkami. Švédsky stoly ponúkajú krásny výber z 

čerstvých, sladkých, zdravých a slaných jedál. Máte možnosť vyskúšať si domáce kulinárske špeciality 

na obed alebo večeru a nezabúdať na vynikajúce pivá a kvalitné vína. 

Lobby bar je otvorený 24 hodín denne. Priateľský barový personál vám rád poslúži lahodným nápojom 

alebo jedlom - len sa posaďte a užívajte si! 

K dispozícii sú štyri špeciálne dvojlôžkové izby pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré je možné 

rozšíriť na ďalšie štyri miestnosti spojením týchto miestností. 

 

Ceny: single room 35€ za noc / double room 50€ za noc 

Bezplatné súkromné parkovisko. 

Hovorené jazyky: slovenčina a angličtina 

Web: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html 

Umiestnenie: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/location.html 

 

Kontaktná osoba: ZUZANA BEZDEKOVA (Revenue Manager / Sales Executive Corporate) 

Email: zuzana.bezdekova@viennahouse.com 

Telefón: +421 2 322 99 522 

Rezervácie ubytovania je nutné uskutočňovať priamo cez e-mail  

zuzana.bezdekova@viennahouse.com . 

 

Záverečné rezervácie a platby ubytovania sa musia uskutočniť podľa obchodných podmienok zvoleného 

ubytovania. Posledný termín pre rezerváciu ubytovania je 15. január 2018. 

 

Podnebie 

Podnebie v Bratislave je kontinentálne. Zvyčajná denná teplota na konci apríla je od 10 do 15 stupňov 

Celzia. Počasie a podnebie na jar môžu byť veľmi nestabilné. 

Pre presnú predpoveď počasia v rámci ETOC si pozrite Slovenský hydrometeorologický ústav. 

https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html
https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/location.html
mailto:zuzana.bezdekova@viennahouse.com
mailto:zuzana.bezdekova@viennahouse.com
http://www.shmu.sk/en/?page=1
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Nebezpečenstvá  

Nie je známy výskyt životu nebezpečných zvierat. Príležitostne sa môžete stretnúť s typickou faunou 

tejto oblasti (králiky, srnčiu a jeleniu zver a diviakov). 

Hoci je nízka pravdepodobnosť výskytu hmyzu v jarnej sezóne, aj tak odporúčame sa chrániť pred 

hmyzom (komáre, kliešte). 

V danej oblasti sa vzácne vyskytujú životu nebezpečné rastliny. Ak nemáte v pláne zbierať nebezpečné 

huby alebo rastliny, ako je napríklad muchotrávka červená alebo muchotrávka zelená, môžete získať 

len nepríjemné popŕhlenie zo žihľavy, keď v niektorých oblastiach budete chodiť mimo ciest. 

 

Predbežné informácie o tratiach 

Disciplína Dĺžka Počet 
kontrol 

ČK Zjazdnosť Stúpanie 

PreO 1 
0,9km 24 2 * 3 veľmi dobré lesné 

cesty* 
priemerné 

PreO 2 1,7km 28 2 * 3 asfaltová cesta nadpriemerné 

Štafety 0,8km 3 * 11 2 * 4 spevnené alebo 

asfaltová cesty 
priemerné 

TempO 

Kvalifikácia 

1,2km  6 * 5 les alebo lesná cesta 

s pieskovým 

povrchom* 

minimálne 

TempO Finále 0,9km  7 * 5 les alebo lesná cesta 

s pieskovým 

povrchom* 

minimálne 

 

* Kritické časti budú pokryté kobercami alebo linoleom. 

 

Organizátor poskytne na požiadanie sprievod. 

Predbežná žiadosť o sprievod by mala byť podaná prostredníctvom IOF Eventor do 15. januára 2018. 

Finálna žiadosť o sprievod musí byť podaná do 19. marca 2018. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Amanita_muscaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Amanita_phalloides
https://en.wikipedia.org/wiki/Urtica_dioica
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Zakázané priestory 

1. Devín 

2. Borský Mikuláš 

3. Borský Mikuláš II 

4. Stupava 

5. Kršlenica (Plavecký Mikuláš) 

6. Sološnica – záložný terén 

7. Rovnice (Bratislava) - záložný terén 

 

Vlaková stanica 

Letisko 

 

 

 

 

 

 

Všetky zakázané oblasti sú zakázané pre všetkých potenciálnych účastníkov Majstrovstiev Európy 

(súťažiaci, funkcionári, sprevádzajúce osoby) a pre akékoľvek iné osoby ktoré môže ovplyvniť 

výsledky súťaží znalosťou terénu. 

Viac informácií o zakázaných priestoroch nájdete na oficiálnej webovej stránke. 

 

Mapy 

Všetky mapy sú mapované štandardom ISSOM 2007. 

Mierka: 1: 4 000 

Interval vrstevníc: 2.5m 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1D0aZyXyh9SQ6t8lcOhgYqSPy41Y&ll=48.15898459811257%2C17.348606733527617&z=9
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Terény, predchádzajú mapy, ukážky máp: 

1. Devín (Bratislava)     (48.173663, 16.978794) 

1:3 000, e=5m, 2014, ISSOM 
Staré ruiny hradu Devín umiestnené na veľkolepom skalnom brale s archeologickými vykopávkami a 
zvyškami základov budov. 150 – 200m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v 

danej oblasti v roku 2015. Nikdy nebola použitá pre preteky v Presnej orientácii.. 
 

2. Borský Mikuláš     (48.628111, 17.223697) 

1:4 000, e=2m, 2015, ISSOM 

Typický plochý terén pre Záhorskú nížinu – borovicový les a pieskové duny. Lesné cesty prevažne s 

pevným povrchom. miestami pieskový povrch. 200 – 250m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom 
behu prebehla v danej oblasti v roku 2016. Posledné preteky v Presnej orientácii v roku 2015. 

 
3. Borský Mikuláš II     (48.6414317, 17.2275847) 

1:10 000, e=2,5m, 2015, ISSOM 

Typický plochý terén pre Záhorskú nížinu – borovicový les a pieskové duny. Lesné cesty prevažne s 

pevným povrchom. miestami pieskový povrch. 200 – 250m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom 
behu prebehla v danej oblasti v roku 2016. 

 

4. Stupava      (48.280444, 17.055993) 

1:15 000, e=5m, 1990, 1:5000, e=5m, 2000, ISOM 

Typický kopcovitý terén pre pohorie Malých Karpát s listnatými lesmi a park s rôznorodou vegetáciou – 

väčšinou dobre udržiavaný. 180 – 280m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v 

danej oblasti v roku 1990 (2000). Nikdy nebola použitá pre preteky v Presnej orientácii. 
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5. Plavecký Mikuláš     (48.502577, 17.320693) 

 

Typické krasové údolie so strmými svahmi. Oblasť prevažne pokrytá listnatými lesmi (buk, jaseň, javor 

a lipa). 300 – 500m nad morom. Nikdy nebola použitá pre preteky v orientačnom behu.. 

 
 

6. Sološnica – záložný terén   (48.448669, 17.250037) 

 
Typické údolie pohoria Malých Karpát. Oblasť prevažne pokrytá listnatými lesmi (buk, jaseň, javor a 

lipa). 300 – 500m nad morom. Nikdy nebola použitá pre preteky v orientačnom behu. 

 

7. Rovnice (Bratislava) - záložný terén   (48.148713, 17.072576) 

 

1:4 000, e=2,5m, 2014, ISSOM, záložný terén 
148713, 17.072576)  

 
Univerzitný kampus s rôznorodou vegetáciou – prevažne udržiavané trávniky a listnaté lesy, botanická 

záhrada. 130 – 200m nad morom. Posledná súťaž v orientačnom behu prebehla v danej oblasti v roku 

2014. Posledné preteky v Presnej orientácii v roku 2014. 

 

Zero tolerancia 

Naším cieľom je pripraviť spravodlivú a zaujímavú súťaž tak aby sme sa vyhli nejasnostiam o správnom 

umiestnení kontrol. Našou hlavnou myšlienkou je: "Pretekári musia nájsť riešenie len čítaním mapy a 

priblížiť Presnú Orientáciu bližšie k orientačnému behu". 

 
Vzdialenosť medzi ľubovoľnými Zero kontrolami a najbližším lampiónom je vždy 5 a viac metrov. 

 

Viac podrobností o Zero tolerancii budú zverejnené v bulletine  číslo 4. 

  

 

No previous map 

 

No previous map 

 

TBD 
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Organizátori 

   
 
 
 

Sponzori 

 
 
 
 

Partneri 

     
 
 
 
 
 
 

TJ Slávia Farmaceut 

ul. Odbojárov 10 

832 32 Bratislava 

Slovenská republika 

http://orienteering.org/
http://fba.orienteering.sk/
http://www.borskymikulas.sk
https://nadaciaeph.sk
http://www.stupava.sk/
http://www.plaveckymikulas.sk
http://www.devin.sk
http://www.borskymikulas.sk
http://www.laksarskanovaves.sk
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