
 
 
 
 

Slovenský zväz orientačných športov 
 

PROPOZÍCIE  
Krajského kola školských súťaží v orientačnom behu   

žiačok a žiakov ZŠ, osemročných gymnázií , študentov a študentiek SŠ , 
gymnázií v Nitrianskom kraji v školskom roku 2015/2016. 

 
 
Školské športové súťaže v orientačnom behu finančne podporuje Ministerstvo školstva , 
vedy ,výskumu a športu SR  . 

 
  
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov a ŠK Triturus Nitra 
 
Technické zabezpečenie: ŠK Triturus Nitra 
 
Termín :    11.5.2016  - streda  
 
Centrum pretekov :  prezentácia pri pavilóne V (aukčná aréna ) AGROKOMPLEXU Nitra, 
                                    vchod cez vstup B3 na konci Akademickej ulice. 
                                     
Prezentácia :  8,30 – 9,40 hod. 
 
 
Štart : 00:00 = 10.00 hod., intervalovým spôsobom 
 
 
Prihlášky :   Zaslať do 9.5.2015 na adresu :  
                     obnitra@centrum.sk   
            
             
Kategórie :  

          žiaci    ZŠ (aj osemročných gymnázií) narodení 1.1.2000 a mladší 
          žiačky ZŠ (aj osemročných gymnázií) narodené 1.1.2000 a mladšie 

           žiaci    SŠ  narodení 1.1.1996 a mladší 
          žiačky SŠ  narodené 1.1.1996 a mladšie 

                      open kategória -voľný štart bez vekového obmedzenia (trať cca 2000m). 
                      V tejto kategórii môžu štartovať aj žiaci Vašich škôl, ktorí nepostúpili  
                       z okresných kôl, prípadne ešte preteky v OB nebežali. 
                       Každý štartujúci pretekár bude súčasťou pokusu o zápis 
                       do Guinessovej knihy rekordov. 
    
Účasť : Z okresných kôl postupujú do krajského kola dve najlepšie školské družstvá + traja 
najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich  družstiev.  
 
Školské športové súťaže v OB sú súťažou štvorčlenných družstiev. Školské športové súťaže v 
orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov 
jednotlivcov. Do vyšších súťaží postupujú 4-členné družstvá z jednej školy + traja najlepší v 



príslušnej kategórii, ak nie sú členom postupujúceho družstva. O poradí družstiev rozhoduje 
súčet 3 najlepších časov jednotlivcov z jedného školského družstva. O poradí v kategórii 
rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu 
kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.  
 
 
 
 
 
  
 
Z krajských kôl postupujú do celoslovenského finále: najlepšie školské družstvo  
(so 4 športovcami) + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi 
postupujúcich školských družstiev. V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo 
postupu, postupuje zaňho ďalší pretekár – družstvo. Menovité zloženie členov v družstve ktoré 
postúpilo, nemusí byť zhodné s menami, ktorých časy sa do výsledku započítali v krajskom kole. 
O zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť. Školské majstrovstvá 
SR sa  uskutočnia 7.-8.júna 2016 v Košiciach 
 
Mapa : pre orientačný beh v mierke 1 : 3000 s legendou 
 
Opis terénu : areál výstaviska Agrokomplex Nitra 
 
Ceny : Pretekári (jednotlivci)  na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a medailu,  víťazné družstvá na 
1. – 3. mieste dostanú diplom  
 
Podmienka účasti : súpiska pretekárov školského družstva s celým menom a priezviskom, 
dátumom nar., s menom vedúceho výpravy 

- každý pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca zdravotnej poisťovne  
- za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola 
- doporučujeme  športové oblečenie a obuv, buzola nie je nutná, ale vítaná. 

Charakter pretekov: pretekári majú za úlohu nájsť v teréne kontrolné stanovištia ( červenobiely  
                                    lampión, označovacie zariadenie-kliešte) v stanovenom poradí, v čo naj- 
                                    kratšom čase pomocou mapy pre orientačný beh,v ktorej je zakreslený 
                                    terén a zakreslené kontrolné stanovištia pospájané čiarou v poradí. Prete- 
                                    kári štartujú jednotlivo, v intervaloch 1 alebo 2 minúty(podľa počtu účast- 
                                    níkov).Trate budú orientačne jednoduché, víťazi v jednotlivých kategó-  
                                    riách by mali dosiahnuť časy okolo 20-tich minút. 
                                     
  
Občerstvenie:  po dobehu do cieľa voda so sirupom. 
 
Cestovné: na vlastné náklady alebo úhradu vysielajúcej školy. 
 
Poznámka: za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. 
                    Účastníci pretekov nie sú zdravotne poistení, v prípade úrazu budú ošetrení 
                    na vlastné zdravotné poistenie. Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných 
                    vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú 
                    oznámené pri otvorení pretekov.  
 
 
 
 
 



 
Krajské kolo školských športových súťaží je súčasťou pokusu o zápis do Guinessovej 
knihy rekordov (bližšie informácie na www.worldorienteeringday.com) 
Po štarte posledného pretekára súťažiaceho na Krajskom kole ŠŠS v orientačnom behu 
bude s časovým odstupom 30 min. odštartovaná Open kategória, každý štartujúci pretekár 
obdrží po dobehu do cieľa pamätný účastnícky diplom.   
 
Funkcionári: riaditeľ pretekov –Pavol Peciar 
 
                       hlavný rozhodca - Július Porubský,tel.:0903 288 010   
 
                 


