
Slovenský zväz orientačných športov  
 

 
 

Pokyny  
 

Školské majstrovstvá Slovenskej republiky  
v ORIENTAČNOM BEHU  

základných a stredných škôl 
  školský rok 2014/2015 

 
Vyhlasovateľ:  Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 
 
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 
 
Technické zabezpečenie: Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 
 
Termín:   3. júna 2015 (streda) – preteky jednotlivcov 
     
Centrum pretekov: Športový areál pri ZŠ Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 

Bratislava – Karlova Ves, Dlhé Diely 
 
 
  
 
 
Mapa príjazdu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentácia:   V centre pretekov, 3. júna 2015 od 8:30 do 10:00 hod. 
 
 



Zhromaždisko: Vo vyznačených priestoroch športového areálu, kde sa bude 
nachádzať aj štart a cieľ pretekov. V prípade nepriaznivého 
počasia bude možné využiť vestibul ZŠ Majerníkova. Žiadame vás 
o dodržiavanie čistoty v areáli. Toalety sa nachádzajú 
v priestoroch školy a bude možné využiť aj pristavené mobilné 
WC. Všetok priestor mimo vyznačeného zhromaždiska je 
zakázaným priestorom. 

 
Štart:    prvý pretekár o 11:00 – intervalovým spôsobom 
 
 
Kategórie a dĺžky tratí: Žiaci ZŠ  1,8 km, 11 kontrol, prevýšenie 80 m 
    Žiačky ZŠ  1,4 km, 10 kontrol, prevýšenie 50 m 

Žiaci SŠ  2,4 km, 18 kontrol, prevýšenie 90 m 
Žiačky SŠ  1,8 km, 11 kontrol, prevýšenie 60 m 
Open krátka  1,2 km, 9 kontrol, prevýšenie 40 m 
Open dlhá  1,6 km, 9 kontrol, prevýšenie 50 m 
 

Opisy kontrol: budú k dispozícií na zhromaždisku vo forme piktogramov 
a slovných opisov. 

 
Účasť:  Víťazné 4-členné družstvá v každej kategórii a 3 najlepší 

jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich 
školských družstiev, z každého kraja SR. V kategóriách Open 
môžu štartovať všetci žiaci a študenti, ktorí nepostúpili na 
majstrovskú súťaž.  

 
Systém súťaže: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami 

školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov 
jednotlivcov.  
Na školských MSR sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej 
kategórii a súťaž školských družstiev. V kategóriách Open budú 
vyhodnotení prví traja jednotlivci. 

     
Hodnotenie:  O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto 

z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce 
kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času časová 
prirážka 5 min. 
 
O poradí školských družstiev rozhoduje súčet dosiahnutých časov 
troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy (resp. z 
každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším 
súčtom časov. 

          
Doprava:  Mestská hromadná doprava, linky č. 32,33 zastávka Majerníkova. 
 
 
Stravovanie:  Zúčastnení dostanú žemľu pri prezentácii a nápoj po dobehnutí 

do cieľa. 
 
Mapa: DLHÉ DIELY – SEVER v mierke 1:4 000, ekvidištanta 5 m, 

rozmer A4, tlačená na laserovej tlačiarni. Autor Dušan Furucz 
(apríl - máj 2015). 

 
Opis terénu: Priestor pretekov sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves - 

Dlhé diely. Terén má charakter typický sídliskový, je prehľadný, 
čistý, kopcovitý, umožňujúci rýchly beh. Na cestných 
komunikáciách nie je veľká premávka, napriek tomu odporúčame 
zvýšenú pozornosť pri prebehu cestných komunikácií. 

 



Razenie: Bude použitý elektronický raziaci systém Sport ident. Pretekár 
používa ako pretekársky preukaz elektronický čip (SI preukaz). 
Pretekár zaznamená svoj prechod kontrolným stanovišťom 
pomocou SI 
jednotky, ktorá je súčasťou kontrolného stanovišťa. Táto jednotka 
indikuje zvukovo (pípnutím) a svetelne (bliknutím) správne 
zaznamenanie prechodu pretekára kontrolným stanovišťom. 
Pokiaľ bude zariadenie SI nefu
KS mechanicky, t.j. raziacimi kliešťami do mapy (raziace kliešte 
sú tiež súčasťou raziaceho zariadenia).

 
Poznámka: Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI 

preukazov do prihlášky! Ostatným účastníkom po
preukaz usporiadateľ.

 
 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov
    hlavný rozhodca
    stavitelia tratí
 
 
Vyhlásenie výsledkov: predpokladaný čas 13:30 hod
 
 
Protesty: Do 20 minút po 

hlavnému rozhodcovi. V
prepadá v

 
 
Poistenie: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu 

poistenca. Za poistenie účastníkov školských špo
zodpovedá vysielajúca organizácia.

  
Preukazovanie totožnosti:

totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca 
u
právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého 
zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady 
mať pri

 
Ceny: Prví traja 

medaily
dostanú

 
Informácie:   Milan Mazúr
    Slovenský zväz orientačných športov, 

  Junácka 6, 832 80 Bratislava
  tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 
  e
 

    
UPOZORNENIE: Preteká sa bez obmedzenia 

cestnej premávky.
 
 

 
Ján Mižúr, riaditeľ pretekov  
 

Bude použitý elektronický raziaci systém Sport ident. Pretekár 
používa ako pretekársky preukaz elektronický čip (SI preukaz). 
Pretekár zaznamená svoj prechod kontrolným stanovišťom 
pomocou SI preukazu tak, že ho zasunie do elektronickej 
jednotky, ktorá je súčasťou kontrolného stanovišťa. Táto jednotka 
indikuje zvukovo (pípnutím) a svetelne (bliknutím) správne 
zaznamenanie prechodu pretekára kontrolným stanovišťom. 
Pokiaľ bude zariadenie SI nefunkčné, je potrebné oraziť prechod 
KS mechanicky, t.j. raziacimi kliešťami do mapy (raziace kliešte 
sú tiež súčasťou raziaceho zariadenia). 

Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI 
preukazov do prihlášky! Ostatným účastníkom po
preukaz usporiadateľ. 

riaditeľ pretekov  Ján Mižúr R1   
hlavný rozhodca  Ján Furucz R1 
stavitelia tratí   Ján a Peter Mižúr

predpokladaný čas 13:30 hod. 

Do 20 minút po skončení pretekov s vkladom 7,
hlavnému rozhodcovi. V prípade zamietnutia protestu vklad 
prepadá v prospech usporiadateľa. 

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

Preukazovanie totožnosti:  V školských športových súťažiach je možné požiadať o overenie 
totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca 
u žiakov ZŠ, alebo preukazom totožnosti u
právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého 
zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady 
mať pri sebe. 

Prví traja pretekári v kategórií jednotlivcov a družstiev
medaily a diplomy, víťazné družstvá j
dostanú poháre. 

Milan Mazúr, koordinátor školských súťaží v OB
Slovenský zväz orientačných športov,  
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 0903-636 503
e-mail: slovakia@orienteering.sk 

Preteká sa bez obmedzenia dopravy, preto dbajte na pravidlá
cestnej premávky. 
 
 

    Milan Mazúr, sekretár SZOŠ

Bude použitý elektronický raziaci systém Sport ident. Pretekár 
používa ako pretekársky preukaz elektronický čip (SI preukaz). 
Pretekár zaznamená svoj prechod kontrolným stanovišťom 

preukazu tak, že ho zasunie do elektronickej 
jednotky, ktorá je súčasťou kontrolného stanovišťa. Táto jednotka 
indikuje zvukovo (pípnutím) a svetelne (bliknutím) správne 
zaznamenanie prechodu pretekára kontrolným stanovišťom. 

nkčné, je potrebné oraziť prechod 
KS mechanicky, t.j. raziacimi kliešťami do mapy (raziace kliešte 

Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI 
preukazov do prihlášky! Ostatným účastníkom poskytne SI 

  
 

Peter Mižúrovci 

vkladom 7,- € podať 
prípade zamietnutia protestu vklad 

Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu 
poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží 

školských športových súťažiach je možné požiadať o overenie 
totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca 

žiakov ZŠ, alebo preukazom totožnosti u stredoškolákov). Toto 
právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého 
zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady 

í jednotlivcov a družstiev dostanú  
, víťazné družstvá jednotlivých kategórií 

, koordinátor školských súťaží v OB 

636 503 

preto dbajte na pravidlá 

sekretár SZOŠ 


