
 
Slovenský zväz orientačných športov 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

PROPOZÍCIE 
 

Liga školských družstiev v orientačnom behu 2013, 3. a 4.kolo 
 
 
Vyhlasovateľ:             Slovenský zväz orientačných športov 
                                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
                                   Slovenská asociácia športu na školách 
 
Usporiadateľ:          Z poverenia SZOŠ- ŠK Triturus Nitra 
 
Termín:                       4. októbra 2013 (piatok) 
                                 3. kolo dopoludnia preteky jednotlivcov na krátku trať 
                             4. kolo  popoludní preteky jednotlivcov - voľný výber poradia KS 
 
Prezentácia:                Atletický štadión Stavbár Nitra, Trieda Andreja Hlinku 55, 
                                   sídlisko Chrenová ( OC Max Nitra, Baumax) 
                                   4. 10. 2013,  8:00 - 9:00 
                                           
Centrum pretekov:    3. kolo - atletický štadión Stavbár Nitra 
                                      4. kolo – liečebný ústav Nitra - Zobor 
 
 
Odporúčaný príjazd: 3. kolo – atletický štadión, od hlavnej stanice ŽSR a SAD Nitra, 
 Autobusovou linkou MHD č. 19 vystúpiť pri obchodnom centre Centro 
 Nitra odtiaľ cca 10 min. pešo smer OC Max Nitra, Baumax. 
                                    4. kolo - doprava MHD, zástavky autobusov č. 1 a 9 sa nachádzajú 5 min 
 pešo od atlet. štadióna.                                                                                      
  
 
Klasifikácia:                  
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 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 
15-20 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. 

                          
Kategórie:                    Žiaci               narodení 1.1.1997 a mladší  
 Žiačky            narodené 1.1.1997 a mladšie 
 Študenti          narodení 1.1.1993 a mladší 
 Študentky       narodené 1.1.1993 a mladšie 
 
Hodnotenie:             O poradí školských družstiev v pretekoch jednotlivcov rozhoduje súčet 

najlepších časov 3 členov družstva. Najlepšie je družstvo s najnižším 
súčtom časov. Jedna škola môže postaviť ľubovoľný počet družstiev. 

 
O celkovom poradí družstiev v  LŠD 2013 rozhoduje: súčet 3 najlepších umiestnení družstva 

v jednotlivých kolách (3 zo 4 podujatí). 
               Pri nerozhodnom bodovom zisku rozhodne štvrtý lepší výsledok. 
 
 
Predpokladaný štart 00:   dopoludnia krátka trať 11:00 hod. 
                                           popoludní voľný výber KS – krátka trať 15:00 hod. 
                                              
Prihlášky:                  do 30. 9. 2013 e-mailom na adresu: slovakia@orienteering.sk 
                             Kópiu na e-mailovú adresu : obnitra@centrum.sk  
                             Prihláška musí obsahovať zoznam pretekárov (meno, priezvisko, dátum 
 narodenia, presný názov školy), meno vedúceho, spôsob dopravy 
 a predpokladaný čas príjazdu na podujatie. 
                               Prihláška platí až po spätnom potvrdení. 
 
Štartovné :              neplatí sa ( za pretekárov v LŠD 2013 štartovné poplatky uhrádza SZOŠ) 
 
Doprava a stravovanie: v réžii účastníkov 
 
Ubytovanie:             Na záväzné požiadanie zabezpečí usporiadateľ miesto na spanie vo 

vlastných spacích vakoch v telocvični Fun –fit centra na Sládkovičovej ulici 
(bývalá vojenská posádková správa). Z Hlavnej stanice ŽSR a SAD v Nitre 
autobusové linky MHD Nitra č. 1 a 27, vystúpiť na zástavke ul. Fraňa Mojtu 
(budova ČSOB). 

 Ubytovanie je možné zabezpečiť zo štvrtka 4.10. na piatok 5.10.  
 Cena na osobu 3,00 eura / noc. 
 
Mapa:                      Na pretekoch budú použité mapy pre orientačný beh v mierke 1:5000, 
 ekvidištancia 5 m, tlačená na laserovej tlačiarni. 
 
Opis terénu:              Dopoludnia - mestský park s detailmi a umelým objektmi, asfaltovými 
 chodníkmi, rovinatý terén (neodporúčame klincovú obuv). 
 Popoludní - lesný terén, listnatý les s podrastom, kopcovitý terén. 
 
Razenie :                  Bude použité klasické razenie do papierových preukazov. 
                                        
                                
 



Výstroj:                    Na popoludňajší  pretek odporúčame pokrytie dolných končatín. 
     
 
Funkcionári pretekov:    riaditeľ pretekov    Pavol Peciar 
                                          hlavný rozhodca    Milan Mazúr 
                                          staviteľ tratí           Július Porubský 
 
Poistenie:      Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca. 
 Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca 
 organizácia. 
  
Informácie: Slovenský zväz orientačných športov 
                       Junácka 6, 832 80 Bratislava 
                       Tel.: 02/4924 9207,  0906 636503  
                       e-mail: slovakia@orienteering.sk 
                       ŠK Triturus Nitra – Július Porubský , tel.: 0903 288 010 
 
Poznámka:  Výsledky pretekov sa započítavajú do Nitrianskej školskej ligy 
 v orientačnom behu. 
  
 
                      Pavol Peciar                                                                                 Milan Mazúr 
                     riaditeľ pretekov                                                                         hlavný rozhodca 


