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SÚŤAŽNÝ PORIADOK K SÚŤAŽIAM  

V LYŽIARSKOM ORIENTAČNOM BEHU (LOB) V RÁMCI SZOŠ 

 
 
Platnosť od 1. 1. 2017 
 
 
Tento súťažný poriadok Slovenského zväzu orientačných športov platí pre preteky a dlhodobé 
súťaže v lyžiarskom orientačnom behu (ďalej LOB), vypisované SZOŠ každoročne 
prostredníctvom Vykonávacích predpisov (ďalej VP). Tento poriadok stanovuje podmienky 
účasti pretekárov, spôsob uskutočnenia a vyhodnotenia týchto súťaží. 

 
1. Základné ustanovenia 

1.1. Rozdelenie súťaži podľa spôsobu hodnotenia  
a)  majstrovské:  

 Majstrovstvá SR v LOB v šprinte 

 Majstrovstvá SR v LOB na stredných tratiach 

 Majstrovstvá SR v LOB na dlhých tratiach 

 Majstrovstvá SR v LOB štafiet 

b)  rebríčkové (dlhodobé):  

 Slovenský rebríček jednotlivcov (ďalej SRJ) v LOB 

 Slovenská liga družstiev (ďalej SLD) v LOB 

1.2. Vykonávacie predpisy k súťažiam SZOŠ v LOB vydáva na príslušnú sezónu vždy pred 
začiatkom súťaží Sekcia LOB SZOŠ. VP sú zverejnené spravidla do 30. 11. príslušného 
roka. 

1.3. Usporiadateľmi pretekov, zaradených do kalendára SZOŠ sú tie oddiely alebo kluby 
(ďalej len kluby), ktoré dostanú od SZOŠ poverenie. 

1.4. Propozície pretekov zaradených do súťaží SZOŠ musia byť predložené na schválenie 
Sekcii LOB SZOŠ najmenej 6 týždňov a rozoslané klubom najneskôr 5 týždňov pred 
konaním sa pretekov. Sekcia LOB – vzhľadom k poveternostným podmienkam – môže 
povoliť výnimku. 

1.5. Prípadnú zmenu termínu konania sa pretekov je usporiadateľ povinný ihneď oznámiť 
Sekcii LOB a členským klubom SZOŠ. Každá takáto zmena podlieha schváleniu v 
Sekcii LOB. 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

2.1. Prihlasovanie na preteky: pretekári spĺňajúci podmienky účasti sa prihlasujú 
prostredníctvom svojich oddielov v súlade s informáciou o prihlasovaní sa uvedenej v 
propozíciách pretekov. Individuálne sa môžu prihlasovať iba nečlenovia SZOŠ a 
zahraniční pretekári. 
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2.2. Všetky súťaže sú otvorené, pokiaľ sekcia LOB SZOŠ vo Vykonávacích predpisoch na 
príslušný rok neurčí inak. 

2.3. Pre udelenie majstrovských titulov v majstrovských súťažiach je podmienkou štart 
najmenej troch pretekárov (štafiet) v kategórii. 

2.4. Žrebovanie, štartová listina majstrovských súťaží: 
2.4.1. Žrebovanie sa uskutočňuje ako neverejné a pre majstrovské súťaže žrebovanie 

musí byť s ohľadom na licencie - pretekári sú podľa licencií nasadení do 
výkonnostných skupín, ktoré štartujú v určenom poradí. 

2.4.2. Zahraniční pretekári sa  žrebujú medzi pretekárov - členov SZOŠ (podľa 
predpokladanej výkonnosti). 

2.4.3. Ak sú v štartovom poradí za sebou dvaja (viacerí) pretekári z jedného klubu, 
pokiaľ je to možné , upraví sa štartovné poradie tak (pri dodržaní zaradenia do 
príslušnej štartovej skupiny), aby medzi nimi štartoval najmenej jeden pretekár 
iného klubu. 

2.4.4. Na žrebovanie musí dohliadať hlavný rozhodca. 
2.5. Spoločné trate pre viacero kategórií 

2.5.1. Pretekár jednej kategórie nesmie štartovať medzi pretekármi inej kategórie. 
2.5.2. Štartové poradie kategórií musí byť určené tak, aby výkonnostne silnejšia 

kategória štartovala pred výkonnostne slabšou. Rozhoduje o tom hlavný 
rozhodca. 

2.5.3. Medzi jednotlivými kategóriami musia byť vynechaný minimálne jeden štartový 
interval. 

2.6. Usporiadateľ je povinný pripraviť aspoň jednu náborovú trať pre príchodzích. Štartovné 
na tejto trati  sa po uplynutí doby prihlášok na preteky nezvyšuje. 

2.7. Verejné preteky (t.j. preteky v nemajstrovských kategóriách) v priestore majstrovských 
pretekov môžu prebiehať súbežne s majstrovskými pretekmi. 

2.8. Vyhlasovanie víťazov a slávnostné odovzdávanie cien 
2.8.1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť dôstojný priebeh ceremoniálu vyhlásenia 

víťazov. 
2.8.2. Ak majú v pretekoch dvaja alebo viacerí pretekári zhodný čas, každý z nich musí 

dostať príslušnú cenu (diplom, medailu), nasledujúce poradie sa vynecháva. 
2.8.3. Majstrovské preteky 

a)  Na všetkých Majstrovstvách SR sa udeľujú nasledovné tituly a ceny: 

1.  miesto titul "Majster Slovenskej republiky" v príslušnej kategórii, zlatá 
medaila, diplom 

2.  miesto strieborná medaila, diplom 

3.  miesto bronzová medaila, diplom 

b)  Počas ceremoniálu vyhlásenia víťazov musí byť vyvesená zástava SR 

c)  Ceremoniál vyhlásenia víťazov vykonávajú zástupcovia usporiadateľa a člen 
výboru SZOŠ 
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d)  Vyhlásenie výsledkov v každej kategórii sa začína od 1.miesta 

e)  Pri vyhlasovaní výsledkov sa postupuje nasledovne: 

e1)  Majstrovstvá SR: Usporiadateľ vyhlási celkové poradie včítane zahraničných 
pretekárov. 

e2)  Majstrovstvá SR v LOB, ktoré sú organizované mimo územia SR oddielom 
iného štátu: Majstrom SR sa stáva najlepší pretekár registrovaný v SZOŠ a 
podľa bodu a) sa ocenia pretekári na 2. a 3. mieste redukovaného poradia 
členov SZOŠ. 

2.8.4. Rebríčkové preteky: Ocenenie najlepších pretekárov je v kompetencii 
organizátora a ceremoniál vyhlásenia víťazov vykonávajú zástupcovia 
usporiadateľa. 

2.9. Výsledkové listiny, protokol o pretekoch 

2.9.1. Oficiálne výsledky jednotlivých pretekov musia byť uverejnené on line v deň 
konania sa pretekov. Oficiálne výsledky sa zúčastneným oddielom nezasielajú. 

2.9.2. Výsledková listina musí obsahovať tieto údaje: 

a)  V celkovej hlavičke: „Výsledková listina“, názov a dátum pretekov, 
podujatie, názov klubu (zložky) realizujúceho technické zabezpečenie. 

b)  V hlavičke každej kategórie: názov kategórie, dĺžku trate, prevýšenie, počet 
kontrolných stanovíšť. 

2.9.3. Hlavný rozhodca musí do 2 dní odo dňa konania sa pretekov odoslať na 
sekretariát SZOŠ protokol o pretekoch, ktorý sa zverejní. 

2.9.4. Protokol o pretekoch musí obsahovať najmenej tieto informácie: 

a)  Názov podujatia 

b)  Klasifikáciu pretekov 

c)  Názov usporiadateľa 

d)  Názov klubu (zložky) realizujúceho technické zabezpečenie 

e)  Dátum konania sa podujatia 

f)  Mená hlavných funkcionárov pretekov 

g)  Názvy a mierky máp 

h)  Opis terénu 

i)  Stručné zhodnotenie priebehu pretekov 

j)  Výsledky riešenia protestov, pokiaľ boli podané 

2.10. Funkcionári pretekov 

2.10.1. Hlavní funkcionári pretekov musia zabezpečiť plnenie úloh usporiadateľa 
pretekov, vyplývajúcich z Pravidiel orientačného behu. Ich úlohou je tiež poučiť 
ostatných činovníkov usporiadateľa o správnom výkone funkcie. 

2.10.2. Riaditeľ pretekov musí zabezpečiť dodržiavanie platných právnych noriem a 
nariadení zo strany usporiadateľa pretekov pri ich príprave i uskutočnení. Jeho 
úlohou je zabezpečenie pretekov po všeobecnej organizačnej stránke. 
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2.10.3. Hlavný rozhodca musí zabezpečiť dodržiavanie platných športovo-technických 
predpisov všetkými účastníkmi pretekov. V prípade zistenia porušenia týchto 
predpisov je povinný zasiahnuť a situáciu riešiť primeraným spôsobom tak, aby 
zostal zachovaný duch Pravidiel orientačného behu a fair-play. 

2.10.4. Staviteľ tratí je zodpovedný za dodržanie Pravidiel orientačného behu a tohto 
Súťažného poriadku pri návrhu tratí pre jednotlivé kategórie a za správne a 
včasné označenie kontrolných stanovíšť v teréne pred časom nulového štartu 
pretekov. 

2.10.5. Tajomník pretekov musí zabezpečiť zverejnenie/oznámenie informácií k 
pretekom (propozície pretekov) vhodným spôsobom tak, aby informácia bola 
prístupná minimálne všetkým oddielom a klubom združeným v SZOŠ. Je 
osobou, ktorá podáva dodatočné informácie všetkým kontaktným osobám 
prihlásených oddielov a klubov. Je zodpovedný za primeranú propagáciu 
pretekov v médiách a za plnenie povinností usporiadateľa voči reklamným 
partnerom. 

2.11. Jury 

2.11.1. Zoznam rozhodcov, oprávnených pôsobiť ako členovia jury, stanovujú 
Vykonávacie predpisy na príslušný rok. 

2.11.2. Výška vkladu pri proteste podľa Pravidiel OB je 10,00 eur. 

2.11.3. Hlavný rozhodca čo najskôr po prijatí protestu zostaví trojčlennú jury z osôb, 
menovaných sekciou LOB SZOŠ vo Vykonávacích predpisoch na príslušný rok. 

2.11.4. Žiadny z členov jury nesmie byt zúčastnený na organizácii pretekov a nesmie byt 
priamo zainteresovaný na výsledku riešenia protestu. 

2.11.5. Povinnosťou jury je riešiť všetky protesty čo najskôr. 

2.11.6. Termín rokovania si jej členovia vzájomne dohodnú, ale tento termín musí 
umožňovať posúdiť predmet protestu. 

2.11.7. Rokovania jury sa musí zúčastniť aj hlavný rozhodca a môžu aj protestujúci, títo 
však nemajú právo hlasovať o rozhodnutí jury. 

2.11.8. Všetci účastníci pretekov sú na požiadanie povinní s jury spolupracovať na 
vyriešení protestu. 

2.11.9. Jury prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. 

2.11.10. Rozhodnutie jury je konečné. 

2.11.11. Ak jury rozhodla, že protest je oprávnený, vklad sa vracia protestujúcemu. 
Zároveň jury uloží hlavnému rozhodcovi realizovať svoje rozhodnutie. 

2.11.12. Ak jury rozhodla, že protest je neoprávnený, vklad prepadá v prospech 
usporiadateľa. 

2.11.13. Opis príčiny rokovania jury, rozhodnutie jury a následná realizácia riešení 
usporiadateľom musia byť zverejnené v protokole (správe) o pretekoch. 

2.12. Zabezpečenie občerstvenia počas pretekov v kategóriách, kde predpokladaný čas víťaza 
je vyšší ako 1 hodina, je na rozhodnutí usporiadateľa.  

2.13. SPORTident je jediný schválený elektronický systém záznamu absolvovania trate pre 
preteky organizované podľa tohto Súťažného poriadku. 
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2.13.1. Pretekársky preukaz pri použití systému SPORTident tvorí elektronický preukaz 
vyrobený alebo schválený výrobcom systému (ďalej len čip). Mazanie dát, 
razenie (t.j. vykonanie záznamu o prechode cez KS), čítanie zaznamenaných dát 
a pod. sa vykonáva tak, že pretekár vloží čip do otvoru príslušnej záznamovej 
jednotky. 

2.13.2. Povinnosťou pretekára na štarte pretekov je vymazanie dát čipu v mazacej 
jednotke (CLEAR) a kontrola jeho vymazania v kontrolnej jednotke (CHECK). 
V prípade neskontrolovania preukazu (v jednotke CHECK) je pretekár 
diskvalifikovaný. Pre prípad poruchy čipu niektorého z pretekárov je 
usporiadateľ povinný mat na štarte primerané množstvo náhradných čipov. 

2.13.3. V poslednej minúte pred ostrým štartom, alebo v okamihu ostrého štartu, môže 
usporiadateľ požadovať orazenie v štartovej jednotke (kontrola súladu štartu so 
štartovou listinou). 

2.13.4. Spôsob použitia kontrolných jednotiek CLEAR a CHECK na štarte musí 
usporiadateľ opísať v pokynoch. 

2.13.5. Pri každom orazení je pretekár povinný skontrolovať činnosť zariadenia 
(svetelná a zvuková signalizácia). V prípade, že funkčnosť jednotky nie je 
signalizovaná ani zvukovo, ani svetelne, je pretekár povinný označiť prechod KS 
vykonaním klasického razenia kliešťami do mapy, a to do vyznačených políčok 
pre náhradné razenie v mape alebo špeciálnom preukaze. Mapu/preukaz s 
náhradným razením je pretekár povinný v cieli odovzdať ku skontrolovaniu.  

2.13.6. Pokiaľ nie je v pokynoch pretekov stanovené inak, preteky pre pretekára končia 
prvým orazením v cieľovej/čítacej jednotke. Táto jednotka môže plniť funkciu 
oficiálnej časomiery. 

2.13.7. Na každých pretekoch musí byt použitý záložný spôsob merania času, zo 
záznamu ktorého sa musí dať vyhodnotiť poradie dobehnutých pretekárov a ich 
cieľový čas. Vhodnosť záložného spôsobu merania času posúdi hlavný rozhodca. 

2.13.8. V prípade použitia dvoch cieľových jednotiek je nutné skontrolovať 
synchronizáciu času medzi oboma jednotkami. 

2.13.9. Po dobehnutí do cieľa je pretekár povinný vykonať vyčítanie svojho čipu a to aj 
v prípade, že preteky nedokončil. V prípade, že si nedá vyčítať čip, nebude 
uvedený vo výsledkoch a môže proti nemu začať disciplinárne konanie. Pretekár 
je povinný sa dostaviť sa k vyhodnoteniu čipu bez zdržiavania, čo najskôr po 
dobehnutí do cieľa. 

2.13.10. V prípade, že čip nenesie záznam o prechode niektorým z kontrolných 
stanovíšť alebo preukáže razenie KS v nesprávnom poradí je pretekár 
diskvalifikovaný. Vedúci oddielu diskvalifikovaného pretekára má právo 
overiť si príčinu diskvalifikácie a v sporných prípadoch požiadať o čítanie 
raziacej jednotky. 

2.13.11. Usporiadateľ je povinný archivovať súbor údajov zo všetkých vyhodnotených 
čipov minimálne 60 dní od dátumu konania sa pretekov. 

2.13.12. V prípade, že pretekár má verziu elektronického preukazu, ktorá nemôže byt 
spracovaná technikou, použitou usporiadateľom, je usporiadateľ povinný 
bezplatne zapožičať takémuto pretekárovi adekvátny elektronický preukaz. 
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3. Majstrovské preteky 

3.1. Majstrovstvá SR v LOB na dlhých tratiach 
3.1.1. Vypisujú sa pre kategórie: 

M -14, M-17, M-20, M 21-, M 35-, M 45-, M 55- 

W-14, W-17, W-20, W 21-, W 35-, W 45-, W 55 

3.1.2. Víťazi kategórií získavajú titul "Majster SR v lyžiarskom OB na dlhej trati" na 
príslušný rok. 

3.1.3. Kategórie W -20 a W 21- pretekajú na tej istej trati. 

3.1.4. Podmienky účasti: otvorené preteky 

3.1.5. Štartové poradie sa určí neverejným  žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie 
štartu podľa licencií: bez licencie, B, A, E. 

3.1.6. Štartovný interval je najmenej 3 minúty. 

3.1.7. Dĺžky tratí pri pretekoch na dlhej trati musia byť volené tak, aby časy víťazov 
boli nasledovné (časy sú uvedené v minútach): 

kateg.  čas  kateg.  čas 

W -14  30  M -14  30 

W -17  45  M -17  45 

W -20  70  M -20  60 

W 21-  70  M 21-  80 

W 35-  50  M 35-  50 

W 45-  40  M 45-  40 

W 55-  35  M 55-  35 

3.2. Majstrovstvá Slovenskej republiky v lyžiarskom OB na stredných tratiach 

3.2.1. Vypisujú sa pre kategórie: 

M -17, M- 20, M21-, M 40-,  M 50-, M 60- 

W -17, W -20, W21-, W 40-, W 50-, W60- 

3.2.2. Víťazi kategórií získavajú titul "Majster SR v lyžiarskom OB na strednej trati" na 
príslušný rok. 

3.2.3. Podmienky účasti: otvorené preteky 

3.2.4. Preteky sú jednokolové s intervalovým štartom. 

3.2.5. Štartové poradie sa určí neverejným  žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie 
štartu podľa licencií: bez licencie, B, A, E. 

3.2.6. Štartový interval je najmenej 2 minúty. 

3.2.7. Časy víťazov v LOB na stredných tratiach predstavujú cca 40 % dlhej trate. 

3.3. Majstrovstvá Slovenskej republiky v lyžiarskom OB v šprinte 

3.3.1. Vypisujú sa pre kategórie: 

M -17, M -20, M 21-, M 40-, M 50-, M 60- 
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W -17, W -20, W 21-, W 40-, W 50-, W60- 

3.3.2. Víťazi kategórií získavajú titul "Majster SR v lyžiarskom OB v šprinte" na 
príslušný rok. 

3.3.3. Podmienky účasti: otvorené preteky 

3.3.4. Preteky sú jednokolové s intervalovým štartom. 

3.3.5. Štartové poradie sa určí neverejným  žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie 
štartu podľa licencií: bez licencie, B, A, E. 

3.3.6. Štartový interval je najmenej 1 minúta. 

3.3.7. Dĺžka tratí je 10 - 15 minút. 

3.4. Majstrovstvá Slovenskej republiky v lyžiarskom OB štafiet 

3.4.1. Vypisujú sa pre trojčlenné (dvojčlenné) oddielové štafety v kategóriách: 

M -14, M -18, M 19-, M 35-, M 45-,  M 55-  

W -14, W -18, W 19-, W 35-, W 45-, W 55- 

(Počty úsekov určí Sekcia LOB SZOŠ vo VP na daný rok). 

3.4.2. Víťazné štafety získavajú titul "Majster SR v lyžiarskom OB štafiet" na príslušný 
rok. 

3.4.3. Podmienky účasti: otvorené preteky, v každej štafete môže štartovať  najviac 
jeden pretekár z iného klubu, ktorý má povolenie na hosťovanie v štafetách, 
podrobnosti určia VP. 

3.4.4. Dĺžka jedného úseku štafiet je 25 - 35 minút. 

 

4. Slovenský rebríček jednotlivcov (SRJ) v lyžiarskom OB. 

4.1. SRJ je viackolovou súťažou jednotlivcov v LOB. Vypisuje sa pre kategórie: 
W -14, W -17, W -20, W 21-, W 35-, W 45-, W 55- 

M -14, M -17, M -20,  M 21-, M 35-, M 45-, M 55- 

4.2. Počet a typ pretekov zaradených do SRJ určia Vykonávacie predpisy Sekcie LOB. 

4.3. Podmienky hodnotenia: Do rebríčka sú zaradení registrovaní členovia SZOŠ. 

4.4. Hodnotenie SRJ určí Sekcia LOB vo Vykonávacích predpisoch (do rebríčka sa počítajú 
2/3 celkového vypísaného počtu pretekov) 

4.5. Štartové poradie v pretekoch SRJ sa určí neverejným  žrebovaním s ohľadom na 
licencie. Poradie štartu podľa licencií: bez licencie, B, A, E. 

 

5. Slovenská liga družstiev (SLD) v lyžiarskom OB. 

5.1. SLD je viackolovou súťažou oddielových družstiev v LOB. 
5.2. Počty pretekárov zaradených do hodnotenia: 

M -14  2  W -14  2 

M -17  2  W -17  2 
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M -20  1  W -20  1 

M 21-  3  W 21-  3 

M 35-  2  W 35-  2 

M 45-  1  W 45-  1 

M 55-  1  W 55-  1 

5.3. Víťazné družstvo sa stáva víťazom SLD v LOB. 

5.4. Hodnotenie SLD: 

a)  Poradie družstiev je dané súčtom bodov získaných hodnotenými pretekármi 
klubového družstva podľa bodu 4.3. a 5.2. 

b)  Výpočet bodového hodnotenia určia Vykonávacie predpisy Sekcie LOB.  

 

6. Získavanie licencií LOB 

6.1. V lyžiarskom OB sa udeľujú tieto skupiny súťažných licencií: 
a)  licencia E 

b)  licencia A 

c)  licencia B 

6.2. Licenciu E je možné získať v kategóriách M 21- a W 21- . Zisk licencie E je 
podmienený splnením niektorej z týchto podmienok: 

a)  majster SR v kategórii M 21-, W 21- (najlepšia v spoločnom poradí v kategóriách W 
-20 a W 21- pre MSR na dlhých tratiach), 

b)  10 % bodovej straty na víťaza Slovenského pohára (SPJ) v LOB, 

c)  MS a ME v LOB:  1. - 50. miesto v individuálnych súťažiach 

 JMS v LOB:  1. - 10. miesto v individuálnych súťažiach 

 Svetový pohár:   1. - 35. miesto v individuálnych súťažiach. 

6.3. Licenciu A je možné získať v kategóriách: W -17, M -17, W -20, M -20, W 21-, M 21-. 
Zisk licencie A je podmienený splnením niektorej z týchto podmienok: 

a)  20 % časovej straty na víťaza v M SR v LOB, 

b)  25 % bodovej straty na víťaza SPJ a SRJ v LOB. 

6.4. Licenciu B je možné získať v kategóriách: W -17, M -17, W -20, M -20, W 21-, M 21-. 
Zisk licencie B je podmienený splnením niektorej z týchto podmienok: 

a)  40 % časovej straty na víťaza M SR v LOB, 

b)  50 % bodovej straty na víťaza SPJ a SRJ v LOB, 

6.5. Licencie začínajú platiť dňom zverejnenia oficiálnych výsledkov príslušných pretekov a 
rebríčkov a ich platnosť končí 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roku. 

6.6. Pretekári, ktorí v priebehu platnosti licencie nesplnili podmienky pre zachovanie, resp. 
pre zisk vyššej licencie, získajú pre ďalší rok licenciu o stupeň nižšiu. 
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6.7. Pretekár môže požiadať sekciu LOB o vydanie ľubovoľnej licencie. Sekcia po posúdení 
žiadosti vydá takúto licenciu v oprávnených mimoriadnych dôvodoch. 

6.8. Získanie licencií E, A, B potvrdzuje sekcia LOB alebo ňou poverená osoba. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Výklad Súťažného poriadku podáva Sekcia LOB. 
7.2. Zmeny a doplnky tohto poriadku schvaľuje Sekcia LOB. 
7.3. Tento Súťažný poriadok platí od 1. 1. 2017 a ruší platnosť predchádzajúceho Súťažného 

poriadku. 
 

Sekcia LOB SZOŠ 


