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V Y K O N Á V A C I E    P R E D P I S Y 
k súťažiam SZOŠ v OB na  rok 2011 

 
 
Sekcia OB SZOŠ vydáva v zmysle kap. 3  Pravidiel pretekov v orientačnom behu, platných od 1. 5. 2004 (ďalej len 
Pravidiel) a čl. 1.1.3 Súťažného poriadku, platného od 1. 3. 2003 a jeho neskorších aktualizácií (ďalej len SP), tieto 
vykonávacie predpisy k súťažiam SZOŠ v OB na rok 2011: 
 
 
A. MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 
 

1. Medzinárodné majstrovstvá SR OB v šprinte  
termín:   4. júna 2011 
usporiadateľ:  Sokol Pezinok 
- kategórie:  M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55- 

               W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55-  
 
2. Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na klasických tratiach 

termín:   3. septembra 2011 
usporiadateľ:  Ekonóm banská Bystrica 
- kategórie: M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-,   

   M 60-, M 65-, M 70-, M 75-, M 80- 
W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-,  
W 60-,  W65-, W 70- 

 
3. Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na krátkych tratiach 

termín:   10. septembra 2011 
usporiadateľ:  KOBRA Bratislava 
- kategórie:  M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55- 
              W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55-  

 
4. Medzinárodné majstrovstvá SR štafiet 

termín:   11. septembra 2011 
usporiadateľ:  KOBRA Bratislava 
- kategórie:  M -14, M -18, M 19-, M 35-, M 45- 

W -14, W -18, W 19-, W 35- 
 
5. Medzinárodné majstrovstvá SR v nočnom OB 

termín:   1. októbra 2011 
usporiadateľ:  Farmaceut Bratislava 
- kategórie:  M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55- 

W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55 

B. REBRÍČKOVÉ SÚŤAŽE 
 
1. Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu (ďalej len SR v OB)    

 
Kategórie:  
M -12, M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70-, M 75-, 
M 80- 
W -12, W -14, W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60-, W 65-, W 70- 

 
 
Celoslovenské preteky, zaradené do SR v OB podľa čl. 1.1 SP: 

      M, W 21-  ostatné  usporiadateľ 
26.03.2011 Slovenský rebríček - krátka trať  E,B,D    A,C  KOBRA 
26.03.2011  Slovenský rebríček - šprint  E,B,D    A,C  KOBRA 
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27.03.2011  Slovenský rebríček - klasika  E,B,D    A,C  KOBRA 
09.04.2011 Postás Kupa    E,B,C,D  A  Maďarsko 
10.04.2011 Postás Kupa    E,B,C,D  A  Maďarsko  
07.05.2011 Slovenský rebríček - ultrašprint  E,B,D (zk=-0.2) A,C (zk=-0.2) RBK 
07.05.2011 Slovenský rebríček - šprint  E,B,D   A,C  RBK 
08.05.2011 Slovenský rebríček - skrátená trať E,B,D   A,C  RBK 
04.06.2011 MSR šprint    E,C   E,C  SPE 
04.06.2011 Slovenský rebríček - krátka trať  E,B,D   A,C  SPE 
05.06.2011 Slovenský rebríček - skrátená trať E,B,D    A,C  SPE 
18.06.2011 Moravský rebríček - klasika  A,C    A  Ostrava 
19.06.2011 Moravský rebríček - KT  A,C    A  Ostrava 
22.07.2011 GPS          RBA + SKS 

- 1. etapa 22.07.2011  E,A,B,C,D  A,B,D  
- 2.etapa  23.07.2011  E,A,B,C,D  A,B,D 
- ultrašprint 23.07.2011  B   B 
- 3. etapa 24.07.2011  E,A,B,C,D (zk=-0.10) A,B,D (zk=-0.10) 

28.07.2011 KARST CUP         ATU Košice 
- 1. etapa 28.07.2011  E,A,B,C,D  A,B,D  
- 2.etapa  29.07.2011  E,A,B,C,D  A,B,D   
- 3. etapa 30.07.2011  E,A,B,C,D  A,B,D  
- 4. etapa 31.07.2011   E,A,B,C,D (zk=-0.10) A,B,D (zk=-0.10) 

03.09.2011 M SR na klasickú trať   E,C   E,C  EBB    
04.09.2011 Slovenský rebríček – krátka trať E,B,D   A,C  EBB    
10.09.2011 M SR na krátkych tratiach  E,C   E,C  KOBRA    
01.10.2011 Slovenský rebríček - krátka trať  E,B,D   A,C  FBA    
01.10.2011 M SR v nočnom OB   E,C   E,C  FBA    
02.10.2011 Slovenský rebríček - skrátená trať E,B,D   A,C  FBA    
   
                
Oblastné preteky, zaradené do SR v OB podľa čl. 1.1 SP:   

  
 oblasť ZÁPAD:     všetky preteky koeficient  „C“  

19. marca 2011  1. kolo  1. Jarný kufor    RBA 
20. marca 2011  2. kolo  Jarná cena    RBA 
24.09.2011     3.kolo   Dunajská buzola   FBA 
09.10.2011  4.kolo   Malý Vazkárik    VBA 
17.11.2011  5.kolo   Cena Sporka    Kobra 

 
oblasť STRED:    všetky preteky koeficient  „C“  

28.05.2011 1. kolo – Hrčavský hrad     VZA 
29.05.2011 2. kolo – Hrčavský hrad     VZA 
22.10.2011 3. kolo – Jelení paroh a Kravský roh    VZV + SKS 
23.10.2011 4. kolo – Jelení paroh a Kravský rok    VZV + SKS 
xx.11.2011 5. kolo – Pohár TIKO SPORTu     MZV    
xx.11.2011 6. kolo – Pohár TIKO SPORTu - nočné    MZV    
xx.11.2011 7. kolo – Pohár TIKO SPORTu     MZV    
 

oblasť  VÝCHOD:    všetky preteky koeficient „C“  
19.03.2011  1. kolo  Kysak 
20.03.2011  2. kolo  Kysak 
17.04.2011  3. kolo  Union, DKE, ATU 
30.04.2011  4. kolo  ATU Košice 
01.05.2011  5. kolo   Kysak 
21.05.2011  6. kolo   SSN 
22.05.2011  7. kolo   SSN 
29.08.2011  8. kolo   ATU Košice 
24.09.2011  9. kolo   ATU Košice 
 
Nepublikované oblastné preteky a preteky zimnej ligy:  všetky koeficient „D“ 
 



VP OB SZOŠ 2011 
Všeobecne. 
- do rebríčka sú zaradené všetky preteky, ktoré boli prihlásené do 30. marca 2011 
- preteky zimnej ligy vo všetkých oblastiach budú mať najnižší rankingový koeficient 
- preteky nezverejnené v týchto vykonávacích predpisoch majú automaticky priradený najnižší rankingový 

koeficient  
- prípadná zmena termínov nemá vplyv na pridelený hodnotiaci koeficient, 
- o prípadnom dodatočnom zaradení pretekov do vyššieho hodnotiaceho koeficientu rozhodne rebríčková komisia, 
- víťazmi Slovenského rebríčka v príslušnej kategórii za rok 2011 budú pretekári, ktorí dosiahnu najvyššie bodové 

hodnotenie ku dňu 31. 10. 2011. 
- v prípade pretekov zaradených do slovenského rebríčka v zahraničí bude včas zverejnené na stránke SZOŠ 

usmernenie k prihláškam pretekárov do jednotlivých kategórií. V prípade nutnosti rebríčková komisia zabezpečí 
selekciu pretekárov do hodnotenia rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. 

- pre rok 2011 bude nový výpočet prideľovania bodov do rankingového rebríčka (viď. samostatný odsek). 
 
Výpočet prideľovania bodov do rankingového rebríčka, tvorba a hodnotenie v rebríčku:  
 

1. Vzorec pre výpočet na pridelenie bodov do rebríčka je upravený nasledovne: 
  

BP = 1000 . ( 2 - Ti / T1 ) . ( KP - Z) . (PKpr / 1000.0 ) 
  

BP -  body pretekára 
T1 -  čas prvého v minútach 
Ti -  čas i- tého pretekára v minútach 
KP -  koeficient preteku (tu je zmena) 

   Základné členenie pretekov (koeficient preteku) na prideľovanie bodov je: 
     a Majstrovstvá SR 
      E – 1,1 • A – 1,0 • B – 0,9 • C – 0,8 • D – 0,7 
     b Celoslovenské súťaže a medzinárodné preteky 
      E – 1,0 • A – 0,9 • B – 0,8 • C – 0,7 • D – 0,6 
     c Oblastné súťaže 
      E – 0,9 • A – 0,8 • B – 0,7 • C – 0,6 • D – 0,5 
  PKpr - Priemerný koeficient pretekárov 

Vypočíta sa ako priemer najlepších pretekárskych koeficientov troch zúčastnených pretekárov 
v preteku (aj diskvalifikovaných). Ak je pretekárov menej, tak sa za chýbajúcich dopĺňa 0. 
Výsledná hodnota nemôže byt nižšia ako 500, aby sa eliminovali extrémne situácie. 
Zjednodušene povedané, priemerný koeficient pretekára má vplyv na polovicu bodov. Napr. 
ak je dobre obsadená kategória na oblastnom rebríčku, tak je možné teoreticky získať aj viac 
ako 600 bodov, pričom víťaz získa minimálne 300 bodov, ak sa zúčastňujú slabí pretekári, 
alebo nemajú žiaden koeficient. 

  Z -  zrážkový koeficient je súčtom čiastkových koeficientov: 
- 0,0  klasicky intervalový štart 
- 0,1  hromadný, handicapový štart 
- 0,1  kategórie s R, BR a podobne 

 
2. Ku koncu každého roku bude vydaný zoznam koeficientov pretekárov, ktorý sa vypočítavá ako podiel 

získaných bodov k 31.10. daného roku a hodnoty 7000. Koeficient pretekára KP = jedna sedmina získaných 
bodov pretekára z rebríčka k 31.10. v poslednom uplynulom roku. Ak ma pretekár viac koeficientov z rôznych 
kategórií, tak sa používa ten najvyšší. 

 
3. Výpočet pre zobrazenie skupín v rankingu, ktoré sa používajú pri nasadzovaní do štartových listín na 

pretekoch MSR sa upravuje: 
1. skupinu tvoria všetci, ktorí majú viac ako 85 percent bodov prvého pretekára 
2. skupinu tvoria všetci, ktorí majú viac ako 60 percent bodov prvého pretekára 

Delenie pretekárov na výkonnostné skupiny nezohľadňuje veľkosť štartovného poľa, ale kvalitu podľa 
získaných bodov. 
Podľa tejto metodiky výpočtu budú prepočítané všetky preteky uskutočnené od 1.11.2010. Pre porovnanie je 
spracovaný aj rebríček za rok 2010, ktorý slúži len na informačné porovnanie s pôvodným spôsobom výpočtu. 
V prvom roku zmeny sa budú do priebežného rebríčka započítavať aj preteky z roku 2010, pričom konečný 
rebríček k 31.10.2011 ich už nebude obsahovať, najstaršie preteky k uvedenému dátumu môžu byť 
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z 1.11.2010. Zároveň budeme v priebehu roka zverejňovať aj informačný rebríček k 31.10., aby mali pretekári 
predstavu o predpokladanom umiestnení k 31. 10. 2011. 

 
Ďalšie spresnenie Súťažného poriadku: 
 
1. Pretekári, ktorí vekovo prešli z nižšej kategórie do vyššej, v priebehu nasledujúcej sezóny sú nasadzovaní do 
žrebovania majstrovských súťaží podľa aktuálneho posledne zverejneného priebežného stavu rankingového rebríčka, 
alebo podľa konečného postavenia v SRJ z predchádzajúcej sezóny, zverejneného k 30. 10. príslušného roka. 
V žrebovaní sa zohľadní lepšie výkonnostné postavenie. 
 
2. Na pretekoch celoslovenského významu a sprievodných verejných pretekoch pri majstrovstvách SR je povinný 
usporiadateľ postaviť trať M,W -10. Táto trať nie je stužkovaná, ale trate musia byť jednoduché, vedené po cestách, 
lúkach a pozdĺž jasných líniových objektov. Staviteľ trate musí navrhnúť postupy tak, aby pre malého pretekára bolo 
jednoduché sa rozhodovať o postupe na ďalšiu kontrolu, s využitím výrazných orientačných bodov v teréne. 
Trať nesmie byť súbežná so stužkovou traťou na viac ako 20% svojej dĺžky. 
 
3. Stužkové trate (N-8 (trať bez doprovodu) a R-8 (trať s doprovodom) nie sú pre usporiadateľa povinné. Je na jeho 
zvážení, či trať postaví a v akej dĺžke vzhľadom na predpokladanú účasť detí vo vekovej skupine max. do 8 rokov. Ak 
sa usporiadateľ rozhodne stužkové trate postaviť, tak na trati musí osadiť samostatné kontroly pre uvedené 
kategórie, s výnimkou možnosti využitia zbernej kontroly  ostatných kategórií. Trate by nemali presiahnuť dĺžku 1 
km (min. 4 kontroly) a cieľovou skupinou by mali byť deti vo veku 3 až 8 rokov. Stužkovanie trate nesmie mať vplyv 
na zvýhodňovanie postupov na trati ostatných kategórií. Použitie SI čipov je na zvážení usporiadateľa, odporúča sa 
používanie papierových preukazov. Delenie podľa  pohlavia nie je potrebné, v prípade väčšieho počtu štartujúcich 
môže usporiadateľ dievčatá a chlapcov vyselektovať z výsledkov.  
Pri hodnotení rozhoduje najrýchlejší dosiahnutý čas. Nikto nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu 
dostáva pretekár k celkovému času penalizáciu vo výške 5 minút.  
 
4. Usporiadateľ je povinný postaviť na všetkých pretekoch aspoň jednu kondičnú trať označenú K 3 až 5 (podľa 

dĺžky trate) a jednu náborovú trať - označenú N.  
hodnotenie kondičných tratí  (vek a pohlavie nie je stanovené): 

- poradie sa zostaví podľa dosiahnutého času 
hodnotenie náborových tratí (vek a pohlavie nie je stanovené): 

- poradie sa zostaví podľa dosiahnutého času a počtu chýbajúcich KS 
 
5. Medaily a diplomy získajú  iba absolútne 3 najlepší pretekári v príslušnej vekovej kategórii, bez ohľadu na štátnu 
príslušnosť. Všetky majstrovstvá SR v OB sú medzinárodné, to znamená, že na nich môžu štartovať a získať medaily 
a diplomy aj zahraniční pretekári.  
 
6. V prípade majstrovských pretekov, kde nie sú vypísané niektoré kategórie, rebríčková komisia vyselektuje 
pretekárov vyššej, resp. nižšej nevypísanej kategórie do rankingového hodnotenia svojej kategórie. Body získané za 
výsledok v danej kategórii ostávajú tiež v platnosti pre hodnotenie rebríčka v tejto kategórii.  
 
7. Ruší sa znevýhodnenie získania bodov do rebríčka pre nízku účasť pretekárov v danej kategórii pri všetkých 
stupňoch pretekov. Nový systém výpočtu prideľovania bodov zohľadňuje viacero kritérií, preto stráca skracovanie 
bodov za účasť pod 3-och pretekárov význam. 
 
8. Pri spracovaní prihlášok na preteky sa prihlasovateľ riadi čl. 6 Registračného poriadku. Ak pretekár štartujúci na 
území SR je prihlásený za klub, ktorý nie je registrovaným v SZOŠ, nemá nárok na pridelenie rankingových bodov do 
rebríčka. Pretekár nemá nárok na pridelenie bodov ani v prípade, že vo výsledkovej listine nie je uvedené jeho 
registračné číslo. Za kontrolu uvedenia reg. čísla je zodpovedný pretekár, ktorý si reg. číslo v priebehu pretekov môže 
overiť niekoľkokrát (minimálne v štartovej listine, v priebežnej výsledkovej listine a v neoficiálnej výsledkovej 
listine). V prípade štartu na pretekoch v zahraničí, ktoré sú zaradené do hodnotenia celoslovenských rebríčkových 
súťaží, môže štartovať aj za zahraničný klub, pričom rebríčková komisia zabezpečí selekciu vo výsledkoch do 
hodnotenia rebríčka tak, aby príslušný pretekár v selektovaných výsledkoch mal správne registračné číslo pre 
slovenské súťaže. Je však potrebné, aby pretekár oznámil (sekcii OB), za ktorý klub bude na zahraničných pretekoch 
štartovať.  
 
9. Použitie štartových čísel na celoslovenských pretekoch a majstrovstvách SR je  sa odporúča. Povinnosť nosenia 
čísel je vhodná pre záložné meranie cieľového času a na identifikáciu pretekárov komentátorom podujatia, 
prítomnými novinármi a televíznymi kameramanmi.   
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10. Na všetkých pretekoch je dovolené použiť mapu tlačenú laserovou, resp. inkjetovou technikou za predpokladu 
dodržania kvality tlače, t.j. čitateľnosti mapy za behu,  ktorá nebude mať vplyv na regulárnosť súťaže. O posúdení 
vhodnosti tlače rozhoduje hlavný rozhodca. 
 
11. Verejné kategórie môžu štartovať súbežne s majstrovskými. 
 
12. Na majstrovstvách SR v šprinte a na krátkej trati musia byť piktogramy k tratiam umiestnené na mape a zároveň 
k dispozícii aj voľne, najneskôr 2 minúty pred štartom pretekára. Spôsob umiestnenia opisov KS a miesto preberania 
piktogramov – obe informácie musia byť uvedené v pokynoch k pretekom.  
 
13. Stužkové trate, kat. M, W -10 a kategória Nábor musí mať vždy k dispozícii opisy kontrol v slovnej podobe 
a nie v piktogramoch. - výnimkou sú medzinárodné preteky. 
 
14. Trate M 70- a vyššie, resp. W 65- a vyššie sú určené pre najstarších pretekárov, ktorí sú však orientačne skúsení, 
ale doteraz nemali na celoslovenských pretekoch svoju kategóriu. Staviteľ trate musí mať pripravenú túto trať 
osobitne, (reálne to závisí od prihlášok na preteky) mimo spojenia s kat. M 65-, resp. M -12 a zohľadniť všetky 
skutočnosti veku, orientačnej a fyzickej náročnosti. 
 
15. Hlavný rozhodca je povinný mať pri sebe počas konania pretekov k dispozícii všetky platné predpisy 
a poriadky v OB a musí byť vždy prítomný na pretekoch. Hlavný rozhodca nesie zodpovednosť za kontrolu 
stavby tratí. 
 
16. V pokynoch k pretekom  (nielen v propozíciách) je povinný usporiadateľ uvádzať aj mená hlavných funkcionárov, 
v prípade majstrovských a celoslovenských pretekov aj členov jury, ktorých si vyberie zo zoznamu uvedenom vo 
vykonávacích predpisoch a na základe reálnych prihlášok na preteky. 
 
17. Usporiadateľ je povinný uvádzať v pokynoch pri majstrovských a celoslovenských súťažiach, či je možnosť 
občerstvenia sa pretekárov cestou na štart, resp. priamo pred štartom. Pri ceste na štart dlhšej ako 1 km, hlavne 
v teplom počasí, sa podanie aspoň pitnej vody v priestore štartu odporúča. 
 
18. Rebríček po zverejnení je konečný a spracovateľ nezodpovedá za to, ak usporiadateľ pretekov dodal výsledky 
s registračnou chybou pretekára. Odporúčame dôslednú kontrolu vedúcich klubov už pri prihláškach na preteky 
a uvádzať správne registračné čísla svojich pretekárov, najmä však využívanie nástroja na tvorbu prihlášok, ktorý je 
umiestnený na zväzovej stránke SZOŠ: 
http://www.orienteering.sk/ranking_od_2011/Kluby.php  
 
19. Usporiadateľ pretekov musí dodať s výsledkami pretekov aj protokol (rozsah je špecifikovaný v súťažnom 
poriadku). Ak sa vyskytli problémy je nutné aj uviesť ako sa vyriešili. 
 
Dlhodobé súťaže družstiev 
 
A. Pohár predsedu SZOŠ v OB 

Vypisuje sa pre kategórie M –12, W –12, M –14, W –14.  

Vyhodnotí Sekcia OB SZOŠ v spolupráci s rebríčkovou komisiou ako dlhodobú súťaž. Do hodnotenia oddielov 
sa započíta súčet dosiahnutých bodov 3-och najlepších pretekárov z oddielu v každej z vypísaných kategórií 
v Slovenskom rebríčku jednotlivcov ku dňu 31. 10. 2011. Poradie bude určené súčtom týchto bodov. Víťazné 
družstvo získa ocenenie „Pohár predsedu SZOŠ v OB“ na rok 2011. 

B. Slovenský rebríček družstiev v OB     
Vypisuje sa pre kategórie: 

 M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60- 
               W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60- 

Pretekár môže byť hodnotený a započítaný do celkového súčtu aj vo viacerých kategóriách! 
 
Vyhodnotí Sekcia OB SZOŠ v spolupráci s rebríčkovou komisiou ako dlhodobú súťaž. Do hodnotenia oddielov 
budú započítané dosiahnuté body 2-och najlepších pretekárov z každej z vypísaných kategórií, v kat. M 
21- a W 21- 3-och najlepších pretekárov z oddielu v slovenskom rebríčku jednotlivcov ku dňu 31. 10. 2011. 
Poradie bude určené súčtom týchto bodov. Víťazné družstvo získa titul „Víťaz slovenského rebríčka družstiev 
v OB“ na rok 2011. 
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OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Súťaže riadi Sekcia OB SZOŠ: 

Milan Petrinec   - predseda e-mail: petrinec@tatraprojekt.com 
Martin Václavík  - člen 
Milan Mazúr    - člen  
Marian Kazík  - registrácie, prestupy, aktualizácia zmien 

 
2. Slovenský rebríček  v OB riadi Rebríčková komisia: 
 Ján Furucz   - spracovanie výsledkov rebríčka, reklamácie k rebríčku  
 Marian Kazík 
 
3. Zoznam členov jury:   
V sezóne 2011 sú ako členovia jury oprávnení pôsobiť títo rozhodcovia:  
Barták Lukáš, Bednárik Martin, Beleš Milan, Bukovac Maroš, Bukovacová Alena, Dávidík Marián, Ďurín Ján, Formanko 
Dušan, Franko Stanislav, Franko Valér, Hierweg Karol, Hrnčiar Dušan, Chupek Jozef, Jonáš Radoslav, Karcol Miroslav, 
Krajčík Michal, Kuchta Ján, Kuna Daniel, Labašová Katarína, Lago Miroslav, Leštinský Tomáš, Máj Štefan, Májová 
Paulína, Mazúr Martin, Mižúr Ján, Nemec Juraj st., Papuga František, Petrinec Juraj, Piják Ondrej, Pollák Jozef, Prékop 
Juraj, Prékopová Jana, Roháč Zdenko, Sláma Peter, Slámová Jana, Šmelíková Jana, Šoltés František, Václavík Martin, 
Vandlíček Peter, Wallner Jozef. 
3.1 Jury musí rozhodovať ako 3- členný zbor, za účasti hlavného rozhodcu. Činnosť jury je definovaná v súťažnom 
poriadku OB čl. 4.13. 
 
4. Maximálna výška vkladu (štartovného) na pretekoch SZOŠ nie je stanovená. 
    Pri použití použitia raziaceho systému SportIDENT poplatok za prenájom elektronického čipu  nie je cenovo   

regulovaný. 
 
5. Záležitosti operatívneho charakteru (zmeny, upresnenia, doplnky) budú uverejňované priebežne v  INFOB-e a na 

internetovej adrese SZOŠ – www.orienteering.sk, skutočnosti v ňom uvedené sú záväzné. 
 
6. Výsledky s protokolom z jednotlivých pretekov musia byť zaslané do 3 dní po skončení pretekov v elektronickej 
forme vo formáte *.doc (Word, resp. s ním plne kompatibilným) v zmysle čl. 4.8.1 SP všetkým zúčastneným 
oddielom, hlavnému rozhodcovi a na sekretariát SZOŠ. Tlačená forma sa nevyžaduje! Vytlačenie výsledkov je 
v réžii samotných oddielov a sekretariátu SZOŠ.  

Preferencia výhradne elektronickej podoby je v záujme šetrenia nákladov usporiadajúcich oddielov. 
Usporiadateľ je povinný zaslať do 2 dní výsledky v požadovanej elektronickej forme spracovateľovi rebríčka: Ján 
Furucz, e-mail: jan.furucz@infogas.sk. Na rovnakú adresu je treba zasielať aj prípadné návrhy na opravy, alebo 
oznámenia o reklamácii výsledkov u usporiadateľa pretekov. Je povinné odovzdávanie v elektronickej počítačovej 
forme vo formáte uvedenom v SP (zverejnenom na www.orienteering.sk).  
Vyhodnotenie dlhodobej súťaže jednotlivcov a družstiev za daný kalendárny rok bude k 31. 10. 2010. 
Návrh sankcií: 
Za oneskorené zaslanie výsledkov môže byť sankciovaný príslušný oddiel (usporiadateľ pretekov) bodovou zrážkou 5 
% z konečného hodnotenia rebríčka družstiev. 

Protokol k výsledkom musí obsahovať tieto údaje: 
- názov podujatia, - usporiadateľa, - názov zložky realizujúcej technické zabezpečenie, - dátum konania sa súťaže, - 
miesto, - klasifikáciu pretekov, - mená hlavných funkcionárov pretekov, - názvy a mierky máp, - opis terénu, - stručné 
zhodnotenie pretekov 
Výsledková listina musí obsahovať tieto údaje: 
- v hlavičke Výsledková listina, názov a dátum pretekov, meno klubu realizujúceho technické zabezpečenie 
- hlavička pri výsledkoch každej kategórie musí obsahovať názov kategórie, dĺžku trate, prevýšenie, počet kontrolných 
stanovíšť 
 
7. Zverejňovanie priebežného stavu slovenského rebríčka pre rok 2011 sa uskutoční do 10 dní od dátumu:  
 31.03.2011 

30.04.2011 
 31.05.2011 
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 30.06.2011 
 31.08.2011 
 30.09.2011 
 31.10.2011 
8. V prípade, že sa podarí nadviazať spoluprácu s reklamným partnerom resp. s niekoľkými reklamnými partnermi, 
podmienky propagácie, názvoslovia súťaží a ostatné skutočnosti s podmienkami reklamných partnerov sú záväzné pre 
všetkých usporiadateľov podujatí v OB v r. 2011.  
     Povinnosti súvisiace so zabezpečením propagácie reklamného partnera budú riešené v dodatku VP v OB 2011. 
Všetky skutočnosti v ňom uvedené sú pre usporiadateľa záväzné odo dňa zverejnenia dodatku. 
 
Usporiadateľom zo strany SZOŠ bude poskytnutá: 
1.  Za každé úspešne zrealizované preteky majstrovstiev SR v jednotlivých disciplínach, pridelí sekcia OB príspevok 
za technické zabezpečenie pretekov (v súlade s uzneseniami P SZOŠ) takto: 

 Príspevok vo výške 125 eur – majstrovstvá SR na klasických tratiach 

 Príspevok vo výške 125 eur – majstrovstvá SR v štafetách 

 Príspevok vo výške 100 eur – majstrovstvá SR na krátkych tratiach  

 Príspevok vo výške   75 eur – majstrovstvá SR v šprinte 

 Príspevok vo výške   75 eur – majstrovstvá SR v nočnom OB 

Podmienky pridelenia dotácie v plnej výške: 
a/   usporiadanie majstrovských pretekov na území SR, 
b/  použitie úplne novej mapy, resp. 60 % plochy z uvedenej mapy nebolo využitých za posledných 5 rokov na súťaže 

zahrnuté do slovenského rankingu, 
c/ preteky sa uskutočnia v rámcových termínoch určených sekciou OB pre konanie majstrovských pretekov, pokiaľ 

tieto termíny boli vyhlásené, 
d/   nepríde k anulácii výsledkov žiadnej kategórie (dôvody anulácie nie sú rozhodujúce), 
e/   preteky nebudú negatívne hodnotené športovou verejnosťou. 
 
2. V prípade nesplnenia niektorých hore uvedených podmienok sa dotácia skracuje nasledovne: 
2.1 nesplnenie kritéria v bode a/ - nebude pridelená žiadna dotácia 
2.2 nesplnenie kritéria v bode b/ alebo c/ sa dotácia kráti a príspevok na jednotlivé disciplíny bude krátená o 40% so 
zaokrúhlením na celé euro smerom nahor. 
2.3 nesplnenie kritéria v bode d/ a e/ bude posudzované individuálne, avšak výška dotácie bude max. ako je uvedené 
v bode 2.2, príp. nebude poskytnutá vôbec. 
 
3. V prípade, že z prideleného rozpočtu nebude mať sekcia OB dostatok finančných prostriedkov na príspevky 
usporiadateľom, nebudú udelené, resp. budú krátené o 40 % so zaokrúhlením nahor.    
 
4. Nemajstrovské preteky s rankingovým koeficientom E až D nebudú sekciou OB v roku 2011 dotované. 
 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Výklad týchto Vykonávacích predpisov podáva sekcia OB SZOŠ. 
 
2.  Zmeny a doplnky VP schvaľuje predsedníctvo SZOŠ, alebo ním poverená sekcia.  
 
3.  Tieto Vykonávacie predpisy platia od 01. 04. 2011 a rušia platnosť predchádzajúcich VP.  
 

 

Sekcia OB SZOŠ, Bratislava, 31. 3. 2011 
 


