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P O K Y N Y 
 
 

KVALIFIKÁCIA 
na medzinárodné školské majstrovstvá ISF v orientačnom behu 

  
    KKvvaall ii ff iikkáácciiaa  ssaa  uusskkuuttooččnníí  v rámci verejných pretekov 

v orientačnom behu Veľká cena TIKO ŠPORTU 
 
 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská 

asociácia športu na školách spolu so Slovenským zväzom 
orientačných športov.  

Usporiadateľ:            Oddiel orientačného behu TJ Mladosť Zvolen, 
 Centrum voľného času DOMINO Zvolen, 
 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica. 

Termín: 8. 11. 2014 – krátka trať  

Centrum pretekov: Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač   
GPS: 48°36'50.5"N 19°08'47.6"E 

 Šatne v priestoroch telocvične, kde je k dispozícii WC a sprchy. Do 
všetkých priestorov školy je vstup len v čistej obuvi, organizátor 
bude kontrolovať. Zvážte možnosť doniesť si prezuvky, keďže 
zatiaľ je predpoveď počasia nepriaznivá.  

Prezentácia: V centre pretekov v hlavnej budove od 10:30 do 12:00  

Štart 00:  12:30 hod. 

Parkovanie:  Pred budovou školy – rešpektujte pokyny organizátorov.  

Vzdialenosti:  Štart: 1000 m od zhromaždiska. 

 Cieľ: 1000 m od zhromaždiska, vyčítanie čipov na zhromaždisku. 

Rozcvičovanie:  Na asfaltovej ceste na štart. Ostatný priestor je pre pretekárov 
zakázaný. 

Občerstvenie:  Po dobehnutí čaj v priestoroch zhromaždiska.  

 Obed pre účastníkov kvalifikácie v školskej jedálni na základe 
vydaných lístkov. 
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Vekové kategórie: chlapci  M1 narodení 1. 1. 1997 až 31. 12. 1999  
    – max. dvaja môžu byť 1997 
 chlapci  M2 narodení 1. 1. 2000 až 31. 12. 2001 
 dievčatá W1 narodené 1. 1. 1997 až 31. 12. 1999  
    – max. dve môžu byť 1997 
 dievčatá W2 narodené 1. 1. 2000 až 31. 12. 2001 
 
Mapa: Sliač kúpele, M=1:4000, E=2 m, stav 10/2014, rozmer A4, autor 

Ján Fátor. Mapa nie je vodovzdorne upravená, obaly budú 
k dispozícii na štarte. Spracovaná podľa kľúča pre preteky 
v šprinte, skupiny roztrúsených stromov sú kreslené ako čistý 
les. 

Terén:  Priestor kúpeľov – prevažne otvorený. Prísny zákaz prebiehať 
cez záhony značené tmavozelenou farbou. V závere trate 
pretekári prebiehajú cez verejnú komunikáciu – prosíme 
o zvýšenú pozornosť. 

Spôsob razenia:  SI čipy, ktoré pretekári dostanú pre prezentácii. Zámena čipov je 
dôvodom na diskvalifikáciu. Za chybne orazenú alebo 
chýbajúcu kontrolu je penalizácia 5 minút. Pretekár je povinný 
oraziť aj cieľ. Väčšina kontrolných stanovíšť – raziacich 
krabičiek bude umiestnená na stromoch, nie klasicky na stojane. 

Dĺžky tratí:  M2  2,5 km,    9 KS 
W2  2,4 km,    9 KS 
M1  3,0 km,    9 KS 
W1  2,7 km,  12 KS 

Opisy kontrol :  Opisy kontrolných stanovíšť vo forme piktogramov budú k 
dispozícii na zhromaždisku (na mapách nebudú). 

Funkcionári pretekov: 

    Riaditeľ pretekov: Juraj Prékop 
    Hlavný rozhodca: Juraj Nemec  
    Stavba tratí:  Juraj Nemec 
    Tajomník:  Jana Prékopová  

 
Predpis a pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel orientačného behu, propozícii týchto 

pokynov a organizačného poriadku SAŠŠ k MŠM ISF. Do 
celkového hodnotenia kvalifikácie je potrebné, aby min. 3 osoby 
tvoriace jedno školské družstvo boli klasifikované vo 
výsledkoch. Do výsledku družstva sa započítavajú výsledky 3 
najlepších jednotlivcov. Kvalifikácie sa môže zúčastniť v jednej 
kategórii iba jedno družstvo z konkrétnej školy! 
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Hodnotenie:  O poradí školských družstiev v pretekoch jednotlivcov 
rozhoduje súčet najlepších časov 3 členov družstva. Najlepšie je 
družstvo s najnižším súčtom časov.  

 O poradí jednotlivcov rozhoduje poradie v cieli. 

Postup:  Víťazné družstvo kvalifikácie v každej kategórii bude 
odporučené pre účasť na MS školskej mládeže v orientačnom 
behu 2015 v Turecku – 18.-24. 4. 2015. 

Upozornenie: O konečnej účasti a počte členov školského družstva (ako i celej výpravy), 
rozhodne MŠVVaŠ SR na návrh SAŠŠ. Účasť na MS školskej mládeže v OB 2013 nie je 
vymáhateľná, právo rozhodnúť o účasti má MŠVVaŠ SR po dohode so SAŠŠ podľa 
aktuálnych finančných možností.  
 
Prajeme Vám pretekársku pohodu a príjemné športové zážitky v kúpeľnom meste Sliač. 

 
 
 
 

   Juraj Prekop           Milan Mazúr 
 riaditeľ pretekov   koordinátor pre školské športové súťaže 

 
 
 


