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Vykonávacie predpisy 
k súťažiam v orientačnej cyklistike v roku 2017 

1. Majstrovské súťaže 
V roku 2017 sa nebude konať majstrovská súťaž v žiadnej disciplíne orientačnej cyklistiky. 

2. Slovenský pohár v orientačnej cyklistike (SP OC) 
1. kolo SP OC - Šprint (Sprint) 

termín: 29. 4. 2017 
miesto: Veszprém (Maďarsko) 
informácie: http://pannonbike.mindenkilapja.hu/ 

2. kolo SP OC - Stredná trať (Middle) 
termín: 30. 4. 2017 
miesto: Veszprém (Maďarsko) 
informácie: http://pannonbike.mindenkilapja.hu/ 

3. kolo SP OC - Šprint (Sprint) 
termín: 15. 7. 2017 
miesto: Bad Vöslau (Rakúsko) 
informácie: http://mtbodays.olt-transdanubien.at/ 

4. kolo SP OC - Dlhá trať (Long) 
termín: 16. 7. 2017 
miesto: Bad Vöslau (Rakúsko) 
informácie: http://mtbodays.olt-transdanubien.at/ 

5. kolo SP OC - Stredná trať (Middle) 
termín: 23. 9. 2017 
miesto: Žďár nad Sázavou (ČR) 
informácie: http://www.mtbo.cz/zavody/kalendar-zavodu/ 

6. kolo SP OC - Dlhá trať (Long) 
termín: 24. 9. 2017 
miesto: Žďár nad Sázavou (ČR) 
informácie: http://www.mtbo.cz/zavody/kalendar-zavodu/ 

 

Bližšie informácie (propozície, pokyny, výsledky a iné informácie o pretekoch) budú zverejnené aj v 
kalendári pretekov na stránke SZOŠ www.orienteering.sk/competitions alebo ich získate u 
predsedu Sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ: 

● kontakt: www.orienteering.sk/page/predsednictvo 
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3. Súťažné kategórie v SP 
▪ žiaci (M –14) 
▪ dorastenci (M –17) 
▪ juniori (M –20) 
▪ muži (M 21–) 
▪ veteráni (M 40–) 
▪ veteráni (M 50–) 

▪ žiačky (W –14) 
▪ dorastenky (W –17) 
▪ juniorky (W –20) 
▪ ženy (W 21–) 
▪ veteránky (W 40–) 
▪ veteránky (W 50–) 

4. Usmernenie pre prihlasovanie sa na preteky SP v zahraničí  
Pretekári registrovaní v SZOŠ získavajú body do hodnotenia SP v OC na podujatiach, ktoré boli               
pre daný rok vybrané (pozri bod 2). 

Pretekári sa prihlasujú do kategórie v súlade so svojim vekovým rozlíšením. 

V prípade, že kategória podľa veku sa ďalej delí podľa licencie, zaráta sa do SP iba výsledok                 
dosiahnutý v kategórii pre najvyšší typ licencií (spravidla “Elita”). Za týmto účelom môžu v rámci               
SP na zahraničných pretekoch štartovať pretekári v kategórii pre najvyššie licencie aj keď nie sú jej                
držiteľmi. V takom prípade sa však dosiahnutý výsledok nezaráta do bodovania zahraničnej            
súťaže. 

5. Dĺžky tratí 
Dĺžky tratí pri pretekoch OC zaradených do SP sa riadia vykonávacími predpismi schválenými             
národným zväzom orientačných športov jednotlivých usporiadateľov. 

6. Výška štartovného 
Maximálna výška štartovného sa riadi vykonávacími predpismi schválenými národným zväzom          
orientačných športov jednotlivých usporiadateľov. 

7. Celkové hodnotenie SP 
Do celkového hodnotenia Slovenského pohára v OC 2017 sa započítavajú 4 najlepšie výsledky (zo              
6 podujatí). 

Priemery sa započítavajú podľa súťažného poriadku, jednému pretekárovi však maximálne 1, za            
štart v kat. inej ako je vypísaná kategória pre SP v rámci zahraničných pretekov MTBO. Pretekár,                
ktorému má byť priemer započítaný, musí byť uvedený v protokole oficiálnej výsledkovej listiny! O             
udelení priemeru rozhoduje sekcia OC. 

8. Bodovanie SP 
Postup výpočtu bodovej hodnoty za výsledok, dosiahnutý v pretekoch: 

1. Vypočítať stredný čas z časov troch najlepších pretekárov, ktorí štartovali v danom kole SP:              
Ts = (T1+T2+T3)/3 

V prípade, že je v kategórii hodnotených menej ako 5 pretekárov, stredný čas je totožný s               
časom najlepšieho pretekára:  Ts = T1 
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2. Počet bodov i-tého pretekára:  Bi = 100 * (2 - (Ti/Ts))  

Výpočet sa robí na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením. 

3. Pretekári, ktorí presiahli dvojnásobok stredného času, alebo boli diskvalifikovaní či vzdali,           
získavajú 0 bodov. 

9. Zaradenie do konečného rebríčka SP 
K tomu, aby bol pretekár zaradený do hodnotenia SP OC nie je potrebné prihlásiť sa dopredu.                
Štartom aspoň v jedných pretekoch bude pretekár automaticky do hodnotenia SP OC zaradený, ak              
je registrovaným členom SZOŠ alebo má mimoriadnu registráciu OC pre nečlena SZOŠ platnú na              
daný rok. Nezaradený bude iba v tom prípade, ak ani v jednom z kôl SP OC nebol klasifikovaný. 

10. Ocenenie víťazov SP v orientačnej cyklistike 
Víťaz SP OC v príslušnej kategórii získava hodnotný putovný pohár, na ktorý sa vygravíruje meno               
držiteľa v príslušnom roku. V prípade troch víťazstiev získava pohár natrvalo. Do trvalého             
vlastníctva však získava jeho zmenšeninu. Je potrebné, aby víťazi z predošlého roka nezabudli             
putovné poháre doručiť včas pred ukončením súťaženia v SP OC predsedovi Sekcie OC! 

11. Registrácia 
Platí Registračný poriadok SZOŠ.  

12. Mimoriadna registrácia pre OC 
Pre nečlenov SZOŠ (platí aj pre zahraničných účastníkov, ak chcú štartovať v klubovej slovenskej              
štafete), vyhotoví sekcia OC mimoriadnu registráciu. Takáto mimoriadna registrácia je bezplatná a            
platí po celý príslušný kalendárny rok. Takto registrovanému sa nevyhotovuje registračný preukaz. 

Mimoriadna registrácia môže byť vykonaná aj pre subjekt nezdružený v SZOŠ (iný oddiel,             
zahraničný klub, a podobne). 

13. Hosťovanie 
Platí Prestupový poriadok SZOŠ.  

14. Používanie ochranných prilieb 
Žiadna výnimka neplatí! (Pravidlá OC čl. 22.1) 

15. Rebríček 
Priebežný aj konečný rebríček bude zverejňovaný na www.orienteering.sk a na www.mtbo.sk 

 

 

 
Sekcia OC SZOŠ, 28. marec 2017 
Za sekciu vypracoval Juraj Opršal 
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