
Slovenský zväz orientačných športov 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 
 

Propozície 
 

Liga školských družstiev v orientačnom behu  2011 
5. kolo - finále 

        
 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov  
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   
  
Usporiadateľ:  Z poverenia SZOŠ - TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica  
    v spolupráci s KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica 
 
Termín:   21. október 2011 (piatok)  
    5. kolo – preteky jednotlivcov 
 
Centrum pretekov: Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 41, zadný vchod 

do telocvične pri nemocnici. V prípade priaznivého počasia 
vonku, pri daždi v telocvični, prezuvky na vstup nutné (zákaz 
vstupu v bežnej alebo športovej obuvi). 

 
Odporúčaný príjazd: Vlastným motorovým vozidlom obchvat Banskej Bystrice 

smerom na Ružomberok, odbočiť smer Tajov a Králiky 
a následne smer Rooseweltova nemocnica. Presné miesto bude 
vyznačené. Verejná doprava z autobusovej a železničnej stanice 
– všetky spoje smer Rooseweltova nemocnica.  

 
Prezentácia:   V centre pretekov 21. 10. 2011 od 13,00 do 13,30 hod. 
 
Klasifikácia pretekov:  
 

jednotlivci Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 
KS. Štartuje sa intervalovo. Víťazné časy v kategóriách sa 
pohybujú okolo 20-30 minút. 
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z 
pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu 
kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 

 
Kategórie:  Žiaci základných škôl  narodení 1. 1. 1995 až 31. 12. 2000 
   Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1995 až 31. 12. 2000 
   Žiaci stredných škôl  narodení 1. 1. 1991 až 31. 12. 1995 
   Žiačky stredných škôl  narodené 1. 1. 1991 až 31. 12. 1995 
 
Hodnotenie:  O poradí školských družstiev v pretekoch jednotlivcov rozhoduje súčet 

najlepších časov 3 členov družstva. Najlepšie je družstvo s najnižším súčtom 
časov. 

  
Predpokladaný štart 00:  14,00 hod.  
 



Prihlášky:  do 14. 10. 2011 e-mailom na adresu:  juraj.nemec@umb.sk 
a poker10@azet.sk 

   Kópiu zašlite aj na adresu:   slovakia@orienteering.sk 
   Prihláška platí až po spätnom potvrdení. 

 
Prihláška musí obsahovať zoznam pretekárov (meno, priezvisko, dátum 
narodenia, presný názov školy), meno vedúceho, spôsob dopravy a 
predpokladaný čas príjazdu na podujatie.  

 
Štartovné:  0,00 eur - neplatí sa  

(za pretekárov v LŠD 2011 štartové poplatky uhrádza SZOŠ) 
 

Ubytovanie:   Ubytovanie počas víkendových pretekov v OB zabezpečuje ŠK Sandberg 
Bratislava (podľa propozícií tejto súťaže -   

 http://sandberg.orienteering.sk/paroh/rozpisparoh11.pdf). 
 

 
Doprava a stravovanie:    Je v réžii účastníkov, okrem nasledujúcich pozvaných družstiev: 
 
 stredné školy - chlapci 
 Gymn. Grösslingová, Bratislava 
 Gymn. sv. T. Akvinského, Košice 
 
 stredné školy - dievčatá 
 Gymn. Ivana Horvátha, Bratislava 
 Gymn. sv. T. Akvinského, Košice 
 Gymn. svätej Uršule, Bratislava 
 
 Týmto družstvám bude poskytnutý príspevok vo výške 15,00 

eur na osobu. Na tento príspevok vo finále majú nárok iba 
pozvané družstvá, ktoré prídu aspoň s 3 štartujúcimi pretekármi 
(+ 1 vedúci). 

 Podmienkou je zaslanie prihlášky najneskôr 14. 10. 2011! 
Pozvané družstvá, ktoré zašlú prihlášku po 14. 10. 2011, 
strácajú nárok na príspevok! 

 
 (Pozvané sú družstvá, ktorých neúčasť významným spôsobom 

zjednoduší konkurenčným družstvám úspech v konečnom 
poradí. V kategóriách, kde je situácia v poradí na víťaznom 
mieste jasná, nie sú špeciálne pozývané družstvá.) 

 
 
Mapa: Laskomer, 1:5 500, stav 2011, rozmer A4 

 
Opis terénu: Prevažne lúčnatý terén, čiastočne pomerne dobre prechodný 

zmiešaný les. 
 
Razenie:   Bude použité klasické razenie do papierových preukazov. 
  
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Patrik Čermák 
    hlavný rozhodca Marian Kazík 
    staviteľ tratí  Juraj Nemec  
 
Vyhlásenie výsledkov: Po pretekoch v priestore zhromaždiska. 
 



Poistenie: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca. 
Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca 
organizácia. 

  
Ceny:  Prví traja v pretekoch jednotlivcov obdržia diplomy. Víťazní jednotlivci 

získajú poukážku na nákup v obchodnom centre. Družstvá na prvých troch 
miestach v každej kategórii získajú diplomy a poukážky na nákup v 
obchodnom centre. 

 
Informácie: Juraj Nemec, 0905164820, Patrik Čermák (patrik1204@gmail.com)  
 
 
 
 
Odporúčame do pozornosti: 
 

V termíne 22. a 23. 10. 2011 sa v okolí Zvolena (medzi obcami Lutila a Kopernica + 
chata Bieň pri Kováčovej) v orientačnom behu, na ktorých by bolo škoda nezúčastniť 
sa. Technicky podujatia zabezpečujú ŠK Sandberg a oddiel orientačného behu TJ 
Slávia TU Zvolen: 
 
 48. ročník pretekov mužov o "JELENÍ PAROH" 
 34. ročník pretekov žien o "POHÁR REKTORA TU ZVOLEN" 
 17. ročník žien o "KRAVSKÝ ROH" 

  
 Viac informácií o podujatiach nájdete tu:  
    http://sandberg.orienteering.sk/paroh/rozpisparoh11.pdf 
 

 
 

 
    

Patrik Čermák      Marian Kazík 
riaditeľ pretekov   koordinátor pre školské športové súťaže 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


