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

 
Propozície 

 

Liga školských družstiev v orientačnom behu  2012 
3. a 4. kolo 

        
 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov  
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   
  
Usporiadateľ:  Z poverenia SZOŠ – TJ Mladosť Domino Zvolen  
 
Termín:   19. október 2012 (piatok)  

3. kolo – preteky jednotlivcov - šprint 
    4. kolo – preteky jednotlivcov - voľný výber poradia KS 
 
Centrum pretekov: 3. kolo - Zvolen, 3. Základná škola, ul. P. Jilemnického 1035/2,      

od Hlavnej stanice ŽSR a SAD Zvolen cca 900  m   
4. kolo - Kováčová, futbalové ihrisko ATC -FK Prameň  Kováčová 
  

Odporúčaný príjazd: Spôsob verejnej dopravy do obce Kováčová – informácia bude 
upresnená v pokynoch dňa 19. 10. 2012. 

 Odchody autobusov z autobusovej stanice Zvolen do Kováčovej 
(zastávka Obecný úrad alebo križovatka, odtiaľ cca 500 – 800 m 
pešo, jazda trvá 10-15 minút): 12:45, 13:05, 13:10, 13:30, 13:40, 
14:15, 14:30. 

 
Prezentácia:   Zvolen, ZŠ P. Jilemnického 1035/2,  
                                               19. 10. 2012 od 10:00 do 10:30 hod. 
 
Kategórie:   Žiaci základných škôl        narodení 1.1.1996 a mladší 

 Žiačky základných škôl     narodené 1.1.1996 a mladšie 
 Žiaci stredných škôl        narodení 1.1.1992 a mladší 

 Žiačky stredných škôl        narodené 1.1.1992 a mladšie 
 
Klasifikácia pretekov:  
 

jednotlivci / šprint Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS. 
Štartuje sa intervalovo. V šprinte sa víťazné časy v  kategóriách 
pohybujú okolo 13 - 17 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. 

 
jednotlivci / voľný výber poradia KS 

 Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s neurčeným poradím 
KS. Štartuje sa intervalovo. V pretekoch sa víťazné časy v 
kategóriách pohybujú okolo 20 - 25 minút. 

 Úlohou pretekára je "navštíviť" všetky kontrolné stanovištia na 
jeho trati, poradie si však volí sám podľa vlastného uváženia. 
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z 
pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu 
sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 



 
Hodnotenie:  Do výsledkov družstva sa započíta súčet časov 3 najlepších členov 

družstva v každých pretekoch jednotlivcov. Jedna škola môže 
postaviť ľubovoľný počet družstiev. 

 
O celkovom poradí družstiev v LŠD 2012 rozhoduje: 

- súčet 3 najlepších umiestnení družstva v jednotlivých kolách (3 zo 4 podujatí). 
Pri nerozhodnom bodovom zisku rozhodne štvrtý lepší výsledok. 
 

Pozn.:  Ak by sa niektoré z kôl neuskutočnilo, alebo bolo z nejakého dôvodu 
anulované, o celkovom poradí by sa rozhodovalo takto: 2 z 3 podujatí. 

 
Víťazné družstvo ligy v každej kategórii získa diplom a cenu.  
 

Predpokladaný štart 00:  šprint  11:00 hod.    
VVpKS 15:00 hod. 

 
Prihlášky:   do 28. 9. 2012 e-mailom na adresu:  slovakia@orienteering.sk 
   Kópiu zašlite aj na adresu:  prekop.mzv@gmail.com 
   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 2012 štartové poplatky uhrádza SZOŠ) 
 

Ubytovanie:  V réžii účastníkov: Pre prípadných záujemcov z piatka na sobotu 
zabezpečíme ubytovanie jednoduchého typu vo vlastných spacích vakoch 
a na vlastných karimatkách, záujem o ubytovanie nám oznámte podľa 
možnosti spolu s prihláškou ! 
Ubytovanie počas víkendových pretekov SRJ v OB a kvalifikácie  - so/ne 
zabezpečuje oddiel OB TU Zvolen v telocvični TU Zvolen, 3 EUR/noc. 
Ďalšie možnosti ubytovania na posteli priamo v chate Bieň 045/5441100 (p. 
Ďuriš) alebo Penzión Stanley na Kováčovej (045/5361946, 0904457326), 
info  na: 
http://www.kovacova.sk/ubytovanie.phtml?id5=1358 

 
Doprava a stravovanie:    V réžii účastníkov.  
                                    Pre prípadných záujemcov zabezpečíme: 

- po 3. kole obed za 1,96 EUR (pretekári), 2,05 EUR (vedúci, doprovod)  
- po 4. kole guláš za 1,85 EUR  
Požiadavky na stravovanie uplatnite spolu s prihláškou. Najneskoršie do 
10. 10. 2012 zaslať úhradu za stravu na účet 2246744412/0200. Ako 
variabilný symbol uveďte číslo 1910, do popisu uhrádzajúcu školu.  

 
Mapy:   šprint   TU ZVOLEN, 1:3 000, E = 2 m 

VVpKS MARÍNA, 1:5 000, E = 5 m 
 

Mapu pretekár po dobehnutí odovzdá spolu s preukazom v cieli. 
Mapy budú pretekárom vydané po skončení pretekov. 
Svojvoľný pohyb počas súťaže v priestore pretekov sa trestá 
diskvalifikáciou družstva! 

 
Opis terénu:  šprint:   mestský park s budovami a asfaltovými chodníkmi  

VVpKS:  kúpeľný park s asfaltovými chodníkmi, kúpeľnými  
Budovami a lesíkom 



Odporúčame menej skúseným pretekárom využívať v postupoch chodníky. 
Buzola je výbornou a účelnou pomôckou. 

 
Razenie:  Bude použité klasické razenie do papierových preukazov. 
  
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Juraj Prékop  
    hlavný rozhodca: Marian Kazík 
    staviteľ tratí:               šprint   - Peter Glončák 
                                                                                   VVpKS  - Martin Krajčovič  
 
Vyhlásenie výsledkov: Po oboch 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 kategóriách jednotlivcov (jednotlivci, družstvá v súťaži 

jednotlivcov) obdržia diplomy. Víťazní jednotlivci a členovia 
víťazných školských družstiev v 3. i 4. kole získajú poukážku na 
nákup v obchodnom centre. 

 
Informácie:  Marian Kazík  

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
tel: 02/ 4924 9207, mobil: 0905 263146,  
e-mail: slovakia@orienteering.sk  

 
 
Odporúčame do pozornosti: 
 

V termíne 20. a 21. 10. 2012 sa v okolí Zvolena (Horné Opatovce + chata Bieň pri 
Kováčovej) uskutočnia iné preteky v orientačnom behu, na ktorých by bolo škoda 
nezúčastniť sa. Technicky podujatia zabezpečujú ŠK Sandberg a oddiel orientačného 
behu TJ Slávia TU Zvolen: 
 
 49. ročník pretekov mužov o "JELENÍ PAROH" 
 35. ročník pretekov žien o "POHÁR REKTORA TU ZVOLEN" 
 18. ročník žien o "KRAVSKÝ ROH" 

  
 Viac informácií o podujatiach nájdete tu:  
 http://www.orienteering.sk/preteky/12/121020-r.pdf 
 

Súčasťou pretekov je i kvalifikácia na školské majstrovstvá sveta ISF v orientačnom behu 
2013. Viac informácií o kvalifikácii sa nachádza v samostatných propozíciách: 
http://www.orienteering.sk/preteky/12/kvalifi_OB_2013_12_SASS_propoz.pdf 
 
     

Juraj Prékop    Marian Kazík 
riaditeľ pretekov   koordinátor pre školské športové súťaže 
 
 

 


