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SÚŤAŽNÝ PORIADOK K SÚŤAŽIAM
V ORIENTAČNOM BEHU (OB) V RÁMCI SZOŠ

(aktualizácia k 1.3.2006)

Súťažný poriadok Slovenského zväzu orientačných športov platí pre preteky a dlhodobé súťaže,
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 súťaží podľa spôsobu hodnotenia
a) majstrovské (jednorazové):

Majstrovstvá Slovenska v OB v šprinte
Majstrovstvá Slovenska v OB na krátkych tratiach
Majstrovstvá Slovenska v OB na klasických tratiach
Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet
Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB

b) rebríčkové (dlhodobé):
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB
Slovenský rebríček družstiev v OB
Pohár predsedu SZOŠ v OB

1.1.1. Rozdelenie pretekov podľa druhu a koeficientu pretekov:
Druh pretekov Koeficient pretekov (= najvyššia možná vypísaná

podkategória)
- Majstrovstvá Slovenska E (v tejto podkategórii sa udeľujú príslušné majstrovské tituly)
- medzinárodné preteky E (je na usporiadateľovi, či takéto kategórie vypíše vo viace-
 (napr. Grand Prix Slovakia)      rých kategóriách, v M 21-, W 21- sú povinné)
- národné rebríčkové preteky A (celoslovenské preteky) , v M21- a W21- je koeficient E
- nár. rebr. preteky II. kat. B (iné celoslovenské preteky)
- oblastné rebríčkové preteky C (oblastné preteky) v oblastiach Západ, Stred, Východ
- obl. reb. preteky II. kat. D (ostatné preteky) v oblastiach Západ, Stred, Východ

1.1.2. Všetky majstrovstvá Slovenska  sa počítajú do Slovenského rebríčka jednotlivcov v OB (ďalej len SR
v OB).

1.1.3. Vykonávacie predpisy k súťažiam SZOŠ v OB vydáva na príslušný rok vždy pred začiatkom súťaží
Sekcia OB SZOŠ. VP sú zverejnené spravidla do 28.2. príslušného roku, najneskôr však do 16.3.
príslušného roku.

1.2. Riadenie rebríčkových súťaží
1.2.1 Počet, druh a koeficient pretekov pretekov zaradených do SR v OB určí sekcia OB SZOŠ vo

Vykonávacích predpisoch na príslušný rok.

1.2.2 Sekcia OB menuje vo Vykonávacích predpisoch na príslušný rok Rebríčkovú komisiu, ktorá je riadiacim
orgánom rebríčkových súťaží. Rebríčková komisia zabezpečuje najmä prideľovanie identifikačných
čísel a koeficientov pretekom, dodatočné (ne)zaradenie pretekov do rebríčka, vyhodnocovanie rebríčka a
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ďalšie úlohy, stanovené týmto súťažným poriadkom, resp. pridelené sekciou OB SZOŠ.

1.2.3 Rebríčková komisia pri zaraďovaní pretekov do rebríčka odporúča usporiadateľovi, ktoré kategórie a
podkategórie vypisovať.

1.2.4 Do rebríčka sú zaradené všetky preteky, ktoré sú do rebríčka prihlásené do 28. februára  príslušného
roka. Preteky, nezverejnené vo vykonávacích predpisoch, majú automaticky priradený koeficient „D“. O
dotatočnom zaradení pretekov do vyššieho hodnotiaceho koeficientu rozhodne Rebríčková komisia po
dohode so sekciou OB SZOŠ.

1.3 Propozície pretekov zaradených do súťaží SZOŠ musia byť rozoslané oddielom v písomnej podobe
najneskôr 5 týždňov pred konaním pretekov. Propozície pretekov spolu s návrhom hlavných
funkcionárov pretekov musia byť zaslané na schválenie Sekcii OB SZOŠ aspoň 2 týždne pred jeho
vydaním.

1.4 Prípadnú zmenu termínu konania pretekov s koeficientom vyšším ako B je usporiadateľ povinný ihneď
oznámiť Sekcii OB SZOŠ a členským oddielom SZOŠ. Každá takáto zmena podlieha schváleniu sekciou
OB SZOŠ.

1.5 Všetky súťaže sú otvorené, pokiaľ Vykonávacie predpisy na príslušný rok neurčia inak.

1.6 Všetky majstrovstvá SR sú vypisované ako medzinárodné, pokiaľ sekcia OB SZOŠ nerozhodne inak.

2. Majstrovské preteky

2.1 Majstrovstvá Slovenska v OB na klasických tratiach
2.1.1 Vypisujú sa pre 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-,
W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60-.

2.1.2 Víťazi kategórií získavajú titul „Majster Slovenska v OB na klasickej trati“, prípadne „Medzinárodný
majster Slovenska v OB na klasickej trati“ na príslušný rok.

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

2.1.4 Podmienky účasti: otvorené preteky.

2.1.5 Štartové poradie sa určí žrebovaním s ohľadom na aktuálne umiestnenie v rebríčku OB podľa bodu 0b.

2.1.6 Štartový interval je najmenej 3 minúty, max. 5 minút.

2.2 Majstrovstvá Slovenska v OB na krátkych tratiach
2.2.1 Vypisujú sa pre 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-.

2.2.2 Víťazi kategórií v získavajú titul „Majster Slovenska v OB na krátkej trati“, prípadne „Medzinárodný
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majster Slovenska na krátkej trati“ na príslušný rok.

2.2.3 Podmienky účasti: otvorené 1 kolové preteky bez kvalifikácie.

2.2.4 Štartové poradie finále sa určí podľa článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

2.2.5 Štartový interval je 2 minúty.

2.3 Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB
2.3.1 Vypisujú sa pre 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-.

2.3.2 Víťazi kategórií získavajú titul „Majster Slovenska v nočnom OB“, prípadne „Medzinárodný majster
Slovenska v nočnom OB“ na príslušný rok.

2.3.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.

2.3.4 Štartové poradie sa určí žrebovaním s ohľadom na aktuálne umiestnenie v rebríčku OB podľa bodu
0 b. Štartová listina musí byť uverejnená najneskôr 90 minút pred štartom prvého pretekára.

2.3.5 Štartový interval je najmenej 3 minúty, max. 10 minút.

2.4 Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet
2.4.1 Vypisujú sa pre trojčlenné oddielové štafety v kategóriách:

M -14, M -18,  M 19-,   M 35-,  M 45-,
W -14,  W -18,  W 19-,  W 35-.
Vo veteránskych štafetách je 2. úsek v kat. M 35- a W 35- výrazne kratší.
Dĺžky úsekov v min.: M 35-  35/25/35,  W 35-  30/20/30. V kat. M 45- sú dĺžky úsekov vyrovnané, a to
25/25/25.

2.4.2 Víťazné štafety získavajú titul „Majster Slovenska v OB štafiet“ prípadne „Medzinárodný majster
Slovenska v OB štafiet“ na príslušný rok.

2.4.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.

2.4.4 V kategóriách M je povolený štart maximálne dvoch W pri zachovaní vekovej príslušnosti (napr. v kat.
M -14 jedna/dve pretekárka/y W -14, v kat. M 35- jedna/dve pretekárka/y W 35-, a pod.). Takáto štafeta
je v danej kategórii riadne hodnotená (klasifikovaná). Opačný prípad (v kat. W štart pretekára M) nie je
prípustný.

2.5 Majstrovstvá Slovenska v OB v šprinte.
2.5.1 Vypisujú sa pre 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-.

2.5.2 Víťazi kategórií získavajú titul „Majster Slovenska v šprinte“, prípadne „Medzinárodný majster
Slovenska v šprinte“ na príslušný rok.
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2.5.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.

2.5.4 Štartové poradie sa určí žrebovaním s ohľadom na aktuálne umiestnenie v rebríčku OB podľa bodu
0 b. Štartová listina musí byť uverejnená najneskôr 90 minút pred štartom prvého pretekára.

2.5.5 Štartový interval je 1 minúta, (pri veľkom počte štartujúcich môže hlavný rozhodca povoliť interval 30
sekúnd).

3. Rebríčkové súťaže

3.1 Slovenský rebríček jednotlivcov v OB
3.1.1 SRJ v OB je viackolovou súťažou jednotlivcov. Vypisuje sa pre 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-,
W -12,  W -14, W -16,  W -18,  W 21-,  W 35-,  W 40-,  W 45-,  W 50-,  W 55-.

3.1.2 Kategória W -20 sa špeciálne vypisuje iba v prípade majstrovských súťaží. Ak je dodržaná podmienka,
že trať pre W -20 je identická s W 21-, do SR v OB sa pretekárky W -20 zaraďujú do kategórie W 21-.

3.1.3 Podmienky účasti: SRJ v OB je otvorenou súťažou.

3.1.4 Pretekári sa do SRJ v OB neprihlasujú, zaradenie do rebríčka nastáva štartom a ziskom bodov v
príslušnej kategórii na základe identifikácie podľa registračného čísla pretekára. Prihlasovanie na
jednotlivé preteky sa vykonáva podľa čl. 0 SP.

3.1.5 Pretekár môže pretekať v ľubovoľných podkategóriách E, A, B, C, D pokiaľ sú tieto podkategórie
vypísané.

3.1.6 Dĺžky tratí pre jednotlivé podkategórie musia byť volené tak, aby časy víťazov voči časom, uvedeným
v Pravidlách OB, čl. 9.10 boli v nasledujúcom pomere:

E 100 %
A 90 %
B 80 %
C 70 %
D 60 %

V prípade krátkej trate a šprintu sa percentuálne skracovanie tratí neuplatňuje.
3.1.7 Pretekár môže v rebríčku figurovať vo viacerých kategóriách.

3.2 Slovenský rebríček družstiev v OB
3.2.1 Slovenský rebríček družstiev v OB je súťažou oddielových družstiev. Do hodnotenia sú zahrnuté

výsledky z týchto kategórií:
M –12, M –14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-,
W –12, W –14, W -16,  W -18,  W 21-, W 35-, W 40-, W 45-,  W 50-,

3.2.2 Konečné poradie je dané súčtom bodov stanoveného počtu pretekárov z jedného oddielu, ktoré títo
dosiahli v Slovenskom rebríčku jednotlivcov v OB.

3.2.3 Podmienky súťaže družstiev určia Vykonávacie predpisy na príslušný rok.

3.2.4 Víťazné družstvo získava titul „Víťaz slovenského rebríčka družstiev v OB“ na príslušný rok.



Slovenský zväz orientačných športov 2006

5/15

3.3 Pohár predsedu SZOŠ v OB
3.3.1 Pohár predsedu SZOŠ v OB je súťažou oddielových družstiev. Do hodnotenia sú zahrnuté výsledky

z týchto kategórií:  M –12,   M –14 W –12,   W –14

3.3.2 Konečné poradie je dané súčtom bodov stanoveného počtu pretekárov z jedného oddielu, ktoré títo
dosiahli v Slovenskom rebríčku jednotlivcov v OB.

3.3.3 Podmienky súťaže žiackych družstiev určia Vykonávacie predpisy na príslušný rok.

3.3.4 Víťazné družstvo získava „Pohár predsedu SZOŠ v OB“ na príslušný rok.

4.   Všeobecné ustanovenia

4.1 Prihlasovanie sa na preteky.
4.1.1 Pretekári, spĺňajúci podmienky účasti, sa prihlasujú prostredníctvom svojich oddielov (klubov) podľa

propozícií pretekov. Individuálne sa môžu prihlasovať iba nečlenovia SZOŠ a zahraniční pretekári.

4.1.2 Oddiel (klub) je povinný doručiť prihlášku v elektronickej forme (e-mailom).

4.1.3 Formát prihlášky je stanovený  bodmi 0 – 0 tohto Súťažného poriadku a je kompatibilný s formátom
prihlášok, používaným v Českej republike.

4.1.4 Prihláška sa posiela ako textový súbor, kde každý prihlásený pretekár má priradený jeden riadok  v tejto
štruktúre:
7 znakov registračné číslo (1-7)
1 medzera (8)
10 znakov kategórie (9-18)
1 medzera (19)
6 znakov číslo čipu SI (20-25)
1 medzera (26)
25 znakov priezvisko a meno (27-51)
3 medzery (52-54)
do konca riadku poznámka (55-)

Do poznámky je možné uviesť napr. platby, údaj mimo súťaž a pod., podľa informácií v propozíciách k
pretekom.

4.1.5 Pri vyplňovaní jednotlivých položiek platí:
• Položka kategória musí zodpovedať propozíciám pre príslušné preteky, napr. M 21-E alebo W -16A.
• Priezvisko a meno sú prednostne brané z databázy SZOŠ podľa registračného čísla a slúžia len na

kontrolu údajov.
• Registračné číslo musí obsahovať vo všetkých riadkoch kód oddielu.
• Číslo SI čipu uvedené v prihláške má prednosť pred číslom SI uvádzanom v centrálnej zväzovej

databáze.
• Voľné miesta sa vyplňujú medzerou (medzerník), v žiadnom prípade sa nepoužíva tabelátor.

4.1.6 Odporúča sa kódovanie Windows 1250, ale nevyžaduje sa - priezvisko a meno je len informatívny údaj.
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4.1.7 Príklad:

 111111111122222222223333333333444444444445555555555––––
123456789012345678901234567890123456789012344567890123456789––––-

 TPK6801 M 21- C          406295  Novák Peter                                      štart na konci

4.2 Žrebovanie, štartová listina pretekov
4.2.1 Štartová listina musí byť vyžrebovaná a uverejnená najneskôr do 22.00 hod. v predvečer pretekov (s

výnimkou pretekov v NOB).

4.2.2 Žrebovanie je verejné alebo neverejné - o spôsobe žrebovania rozhoduje usporiadateľ. Začiatok
verejného žrebovania smie byť najskôr 2 hodiny po začatí prezentácie. Právo zúčastniť sa má každý
prihlásený pretekár. Na žrebovanie musí dohliadať hlavný rozhodca. O spôsobe uskutočnenia žrebovania
rozhoduje usporiadateľ.

4.2.3 Žrebovanie môže byť:
a) bez ohľadu na aktuálne umiestnenie v rebríčku OB - na pretekoch  s koeficientom  E, A, B, C, D,
b) s ohľadom na aktuálne umiestnenie v rebríčku OB - na všetkých majstrovských pretekoch.

Pretekári sa členia na 3 skupiny:
1. skupina - pretekári, ktorí sa k dátumu žrebovania nachádzajú v rebríčku (v danej kategórii, výnimku

tvorí iba kategória W -20, pre ktorú sa za danú kategóriu považuje W 21-) do (vrátane) miesta, ktoré
vyjadruje prvých 10 % pretekárov zaradených v rebríčku. Do tejto skupiny sú zaradení automaticky aj
pretekári, ktorí sú členmi širších reprezentačných výberov v OB, zoznam ktorých každoročne
predkladá RT SR v OB Komisii vrcholového športu SZOŠ.
Pri prechode pretekára z nižšej vekovej kategórie do vyššej, bude tento zaradený do tej výkonnostnej
skupiny pre žrebovanie v novej kategórii, v ktorej by bol podľa bodového zisku v nižšej. (Príklad: Ak
v M -20 má pretekár  1250 bodov v r. 2003, ale v r. 2002 bol v M -18 2. s 6380 bodmi, bude v
pretekoch v kat. M -20 žrebovaný v najvyššej výkonnostnej skupine, na čo ho oprávňuje zisk bodov
z kategórie, ktorú z prirodzených dôvodov opustil.)
Ak pretekár (väčšinou pôjde o kat. M -20 a W -20) má vyšší bodový zisk vo vyššej kategórii (v tomto
prípade M 21- a W 21-) ako v tej, kam vekom patrí, pre zaradenie do výkonnostnej skupiny sa mu
bude počítať lepší bodový zisk.

2. skupina - pretekári, ktorí sa k dátumu žrebovania nachádzajú v rebríčku (v danej kategórii) do
(vrátane) miesta, ktoré vyjadruje prvých 30 % pretekárov zaradených v rebríčku, okrem pretekárov 1.
skupiny.

3. skupina – ostatní.
 (konkrétne miesto sa určí prepočtom z % a zaokrúhlením smerom nahor (na väčšie poradové číslo)

4.2.4 Štartové poradie v nemajstrovských pretekoch sa určí neverejným žrebovaním bez ohľadu na aktuálne
umiestnenie v rebríčku OB a štátnu príslušnosť.

4.2.5 Zahraniční pretekári sa žrebujú medzi pretekárov - členov SZOŠ podľa rozhodnutia hlavného rozhodcu.
Spravidla sa žrebujú v druhej najvýkonnostnejšej skupine.

4.2.6 Ak sú v štartovom poradí za sebou dvaja (viacerí) pretekári z jedného oddielu, pokiaľ je to možné, upraví
sa štartové poradie tak, aby medzi nimi štartoval najmenej jeden pretekár iného oddielu, príp.
vynechaním jedného štartového intervalu, ktorý ostane voľný.

4.3 Spoločné trate pre viacero kategórií
4.3.1 Pretekár jednej kategórie nesmie štartovať medzi pretekármi inej kategórie.
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4.3.2 Štartové poradie kategórií musí byť určené tak, aby výkonnostne silnejšia kategória (podľa rozhodnutia
hlavného rozhodcu) štartovala pred výkonnostne slabšou.

4.3.3 Medzi jednotlivými kategóriami musí byť vynechaný minimálne jeden štartový interval.

4.4 Stužkové trate
4.4.1 Stužkové trate sa stavajú pre kategórie:

o M -10R  (chlapci do 10 rokov s doprovodom)
o W -10R (dievčatá do 10 rokov s doprovodom)
o M -10N (chlapci do 10 rokov bez doprovodu)
o W -10N (dievčatá do 10 rokov bez doprovodu)

4.4.2 Všetky kategórie podľa 0 pretekajú na tej istej trati, ale každá kategória sa vyhodnocuje zvlášť.

4.4.3 Za každé chýbajúce KS sa pripočíta k dosiahnutému času +5 min.

4.4.4 Stužkové trate s falošnými kontrolnými stanovišťami sa nestavajú, využíva sa systém značenia
nevýhodnou, spravidla dlhšou trasou tak, aby mal pretekár možnosť vhodne zvoliť ideálny postup po
jasnej záchytnej línii (chodník, okraj lesa, ...).

4.4.5 KS stužkových tratí nesmú byť použité pre ostatné trate!

4.4.6 Značenie musí byť realizované stužkami, farebne (a podľa možnosti i kvalitatívne) sa odlišujúcimi od
značenia v teréne, ktoré je opísané v Pravidlách OB kapitola 12. Odporúčané sú plastové pásky. Stužky
je potrebné zavesovať vo výške zorného poľa detí (asi 1 m nad zemou). V komplikovaných pasážach (na
križovatkách, pri náhlej zmene smeru) a v  okolí KS je potrebné frekvenciu značenia zhustiť.

4.4.7 Opis KS pre stužkové trate je vhodné vyhotoviť aj slovne.

4.5 Náborové trate a kondičné trate
4.5.1 Náborová trať je jednoduchá trať, určená pre začiatočníkov od 11 rokov. Vek a pohlavie pretekárov nie

sú stanovené. Označuje sa písmenom N.

4.5.2 Hodnotenie náborovej trate - poradie sa zostaví podľa dosiahnutého času a počtu chýbajúcich KS.

4.5.3 Kondičná trať je orientačne náročná, no fyzicky jednoduchá trať, určená pre skúsených bežcov od 15
rokov, ktorých fyziké schopnosti byť konkurencieschopní vo svojej kategórii sú nepostačujúce. Vek
a pohlavie pretekárov nie sú stanovené. Označuje sa písmenom K a číslom, vyjadrujúcim približnú dľžku
trate v km, napr. K3.

4.5.4 Hodnotenie kondičnej trate - poradie sa zostaví podľa dosiahnutého času.

4.6 Verejné preteky
4.6.1 Verejné preteky v priestore majstrovských pretekov smú byť odštartované najskôr 20 minút po skončení

štartu majstrovských pretekov.

4.7.1 Vyhlasovanie víťazov a slávnostné odovzdávanie cien
4.7.1 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť dôstojný priebeh ceremoniálu vyhlásenia víťazov.
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4.7.2 Ak majú v pretekoch dvaja alebo viacerí pretekári zhodný čas, každý z nich musí dostať príslušnú cenu
(diplom, medailu, finančnú alebo vecnú cenu), nasledujúce poradie sa vynechá.

4.7.3 V štafetách musia byť ocenení všetci členovia štafiet.

4.7.4 Vyhlasovanie výsledkov v každej kategórii sa začína od 1. miesta zostupne.

4.7.5 Majstrovstvá Slovenska  a rebríčkové súťaže
a)  Na všetkých Majstrovstvách Slovenska sa udeľujú nasledovné tituly a ceny:

V prípade umiestnenia zahraničných pretekárov na stupňoch víťazov v kat. M,W -14, -16 a -18 za
1. miesto získa víťaz titul „Medzinárodný majster Slovenska“ v príslušnej kategórii, zlatú medailu,
diplom, prípadne finančnú alebo vecnú cenu,
2. miesto: strieborná medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena,
3. miesto: bronzová medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena.
Bez ohľadu na konečné umiestnenie budú vyhlásení najlepší traja slovenskí pretekári a obdržia medaile.
Najlepší slovenský pretekár v príslušnej kategórii získa titul „Majster Slovenska“ a zlatú medailu, ďalší
dvaja najlepší slovenskí pretekári obdržia striebornú, resp. bronzovú medailu.
Slovenskí pretekári nedostávajú duplicitne medaile. (Napr.: Najlepší Slovák, ktorý skončil na 3. mieste
obdrží iba zlatú medailu za titul Majster SR).

V ostatných majstrovských kategóriách sa tituly, resp. medaile udeľujú iba prvým trom pretekárom
v príslušnej kategórii, bez ohľadu na najlepšie umiestnenie slovenského pretekára, a to:
1. miesto: titul „Majster Slovenska“, príp. „Medzinárodný majster Slovenska“ v príslušnej disciplíne,
zlatá medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena,
2. miesto: strieborná medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena,
3. miesto: bronzová medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena.

b) Víťaz Slovenského rebríčka jednotlivcov v OB získa titul „Víťaz slovenského rebríčka jednotlivcov  v
OB“ v príslušnej kategórii.

c) Družstvo na prvom mieste v  slovenskom rebríčku družstiev v OB získa titul  „Víťaz Slovenského
rebríčka družstiev v OB“, diplom, prípadne finančnú alebo vecnú cenu. Víťazné družstvo žiakov
obdrží Pohár predsedu SZOŠ v OB.

d) Počas ceremoniálu vyhlásenia víťazov musí byť vyvesená zástava Slovenskej republiky. Na začiatku
ceremoniálu sa hrá hymna SR.

e) Ceremoniál vykonávajú zástupcovia usporiadateľa a poverený zástupca predsedníctva SZOŠ (resp.
člen sekcie OB SZOŠ).

4.7.6 Na udelenie majstrovských titulov v majstrovských súťažiach je podmienkou štart najmenej 3 pretekárov
(štafiet) v kategórii. Udelenie titulu „Medzinárodný majster SR“ je podmienené: - štartom aspoň 1
zahraničného pretekára (nečlena SZOŠ) v príslušnej kategórii a vypísaním Medzinárodných
majstrovstiev SR v propozíciách pretekov.

4.7.7 Ostatné preteky
a) Ocenenie najlepších pretekárov je v kompetencii organizátora.
b) Ceremoniál vyhlásenia víťazov vykonávajú zástupcovia usporiadateľa.

4.8 Výsledkové listiny,  protokol o pretekoch
4.8.1 Oficiálne výsledky jednotlivých pretekov musia byť zaslané do 5 dní od konania pretekov predsedovi

Sekcie OB SZOŠ, spracovávateľovi rebríčka, sekretariátu SZOŠ, oddielom a klubom, ktorých pretekári
štartovali na podujatí a hlavnému rozhodcovi pretekov.
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4.8.2 Hlavný rozhodca musí do 5 dní od konania pretekov odoslať na sekretariát SZOŠ správu o pretekoch
spolu s traťami výkonnostne najvyššej kategórie mužov a žien (spravidla M 21-E a W 21-E), a pokynmi
pre pretekárov k príslušným pretekom.

 4.9 Zasielanie výsledkov, celkové hodnotenie a reklamácie
4.9.1 Výsledky s protokolom z jednotlivých pretekov musia byť zaslané do 5 dní v elektronickej forme vo

formáte *.doc (Word, resp. s ním plne kompatibilným) 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. Na rovnakú adresu je treba zasielať aj prípadné opravy, reklamácie výsledkov. Je povinné
odovzdávanie v elektronickej počítačovej forme vo formáte uvedenom v SP a zverejnenej na
internetovém stránke SZOŠ.

4.9.2 Po spracovaní dodaných výsledkov v prípade zistenia nezrovnalostí a chýb následne zašle  spracovateľ
späť na adresu odosielateľa záznam o vykonaní spracovania, ktorý bude obsahovať chyby nájdené pri
spracovávaní (zlé registračné čísla, zlé kategórie, ...).

4.9.3 Uzávierka prijímania výsledkov je vždy 5. deň nasledujúceho mesiaca. Neskôr zaslané výsledky nemusia
byť do výpočtu k danému mesiacu zahrnuté. Výsledky sa budú zverejňovať do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca na WWW stránke SZOŠ.

4.9.4 Výsledky pretekov je nutné reklamovať u usporiadateľa pretekov a nie u rebríčkovej komisie.

4.9.5 Spôsob výpočtu bodov sa reklamuje u rebríčkovej komisie. Rebríčková komisia v prípade uznania
reklamácie, túto oznámi spracovateľovi a ten výpočet bodov opraví a do 10 dní zverejní.

4.10 Hodnotenie rebríčka
4.10.1 Do SR v OB sú zaradení všetci pretekári zaregistrovaní v súlade s registračným a prestupovým

poriadkom SZOŠ (ak používajú svoje správne registračné číslo), ktorí sa zúčastnili aspoň jedných
pretekov zaradených do rebríčka. Klasifikovaní sú pretekári, ktorí získali aspoň 1 bod.

4.10.2 Do SR v OB sa počítajú výsledky z pretekov, zaradených do rebríčka a konaných v období posledných
12 kalendárnych mesiacov.

4.10.3 SR v OB sa vyhodnocuje vždy k poslednému (vrátane) dňu v mesiaci, to znamená 12x do roka.

4.10.4 Vyhodnotenie rebríčka za kalendárny rok je z výsledkov k 31. 10. daného roku.

4.10.5 Do hodnotenia sa započítava súčet 7 najlepších výsledkov. V prípade, že pretekár má menej ako 7
výsledkov, za chýbajúce hodnoty sa počítajú 0-vé hodnoty. Pretekári sa v hodnotení zoraďujú podľa
dosiahnutých bodov zostupne. V prípade zhody súčtov bodov sa pretekári radia na tom istom poradovom
mieste v hodnotení.

4.10.6 Výpočet bodovej hodnoty
BP = 1000 . ( 2 - Ti / T1 ) . ( KP - Z )

BP - body pretekára získané v podkategórii pretekov. Body sa  zaokrúhľujú na celé čísla podľa
matematického zaokrúhľovania

T1 - čas prvého pretekára v minútach
Ti - čas i-tého pretekára v minútach
KP - koeficient pretekov
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1,1 - E
1,0 - A
0,9 - B
0,8 - C
0,7 - D

Z - zrážka koeficientu
0,00 - klasický intervalový štart
0,10 - hromadný štart
0,10 - handicapový štart
0,15 - kvalifikácia

Rebríčková komisia môže určiť zrážku koeficientu aj pre iné prípady.
 

4.10.7 Do hodnotenia rebríčka sa nebudú zaratávať výsledky tých kategórií, alebo podkategórií, kde prišlo k
nasledovným  situáciám:

o v pretekoch boli porušené Pravidlá OB,
o v pretekoch došlo k poškodeniu (zlý zákres trate v mape, ukradnutie kontroly, ...) viacej ako 5 %

zúčastnených pretekárov v podkategórii,
o prítomná jury uznala preteky neregulárne z iného dôvodu. Takéto rozhodnutie je nutné oznámiť

rebríčkovej komisii.

Z hľadiska jednoduchosti výpočtu účasť počtu pretekárov v kategórii sa bude zohľadňovať koeficientmi,
a to:
5 pretekárov ... 100 % bodov čo napr. pri 800 bodovom základe je 800 b
4 ................... 85 %                                                        680 b
3 ................... 70 %                                                        560 b
2 ................... 55 %                                                        440 b
1 ................... 40 %                                                        320 b
Toto kritérium sa bude uplatňovať na pretekoch kat. A, B, C, D. Nebude sa týkať kat. E, teda
majstrovských pretekov a elitných kategórií mužov a žien na celoslovenských pretekov.
Komentár:
Do koeficientov sa nebude zahrňovať kat. E, aby sa nestalo, že keď budú štartovať v ženách napr. 3
pretekárky, tak víťazka dostane menej bodov ako víťazka v B kategórii.

4.11 Formát výsledkov
4.11.1 Výsledky pretekov zaradených do rebríčka sú zasielané spracovateľovi rebríčka a rebríčkovej komisii v

nasledujúcom tvare:
1. textový súbor vo formáte .txt

o národné kódovanie textového súboru: Windows 1250  (štandardné kódovanie pri použití
národného prostredia),

o keď sa riadok v textovom súbore začína znakom #, tak je všetko v tomto riadku považované za
poznámku

o v úvode textového súboru by sa mal nachádzať skrátený protokol o pretekoch,

všetky tieto riadky sa začínajú znakom #
# Identifikačné číslo:
# Dátum:
# Usporiadateľ:
# Oblasť:
# Hodnotenie pretekov:

Vysvetlivky:
o identifikačné číslo prideľuje rebríčková komisia pred usporiadaním pretekov. Napr.

2001042605, čo znamená,    že sú to rebríčkové preteky konané 26. 4. 2001 a bolo im pridelené
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poradové číslo 5 (Prvé 4 čísla sú rok, dve čísla mesiac, dve čísla deň a dve čísla sú poradové
číslo).

o v hodnotení pretekov sa uvádzajú všetky dôvody, v ktorých došlo k porušeniu Pravidiel, ...
o vlastné výsledky majú štruktúru:
Názov Počet znakov Obsadené pozície v txt súbore
KATEGÓRIA 5 znakov 1-5
MEDZERA 1 znak  6
PODKATEGÓRIA 1 znak 7
MEDZERA 1 znak 8
KVALIF. SKUPINA 1 znak 9
MEDZERA 1 znak 10
REG.ČÍSLO:
- ODDIEL 3 znaky 11-13
MEDZERA 1 znak 14
- ČÍSLO 4 znaky 15-18
MEDZERA 1 znak 19
VÝSLEDOK 6 znakov 20-25
MEDZERA 1 znak 26
MIMO SÚŤAŽ 1 znak 27

Vysvetlivky:
o kategórie musia zodpovedať zoznamu kategórii pre ktoré sa rebríček spracováva, iné kategórie

budú ignorované (napr. W -12, M 21-, M 50-, W -18, ...),
o v stĺpci podkategórie sa môžu vyskytovať iba možnosti E, A, B, C, D,
o v stĺpci kvalifikačnej skupiny sa uvedie číslo skupiny, v prípade keď sa nepoužili kvalifikačné

skupiny, používa sa znak medzera,
o v položke registračné číslo sa zadáva oddiel troma písmenami a číslo sú štyri čísla,
o výsledok sa uvádza v tvare ###.##, kde # reprezentuje medzeru alebo číslo, pričom na mieste

desatinnej bodky sa môže vyskytnúť aj čiarka (,) alebo dvojbodka (:). Výsledok sa vždy
zarovnáva doprava, pričom nie je nutné zľava doplňovať vodiace nuly. Diskvalifikácia alebo
vzdanie sa označí časom 999.99,

o v prípade, že pretekár štartoval v danej kategórii mimo súťaž, vloží sa na pozíciu 27 písmeno M.

Príklad:
 111111111122222222

123456789012345678901234567
----------------------------------------
# Kód pretekov: 2001052504
# Dátum: 25.5.2001
# Usporiadateľ: Farmaceut Bratislava
# Oblasť: ZÁPAD
# Hodnotenie pretekov: Bola zrušená podkategória M 21- C, pretože došlo
# k ukradnutiu kontroly 85, pričom poškodených
# bolo viac ako 5% pretekárov danej kategórie.
M 21- E FBA 7203 252.45
M 21- C FBA 7501 999.99
...
M 21- B 1 FBA 7203  36.45
M 21- B 1 KBA 7503  25.34 M
M 21- B 2 BBA 7603  29.15
...

2. binárny súbor vo formáte .xls (Microsoft Excel)
o príslušná šablóna je k dispozícii na Internete a na sekretariáte SZOŠ,
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o formát súboru je zhodný s textovým súborom, akurát namiesto oddeľovania položiek medzerou,
bude každá položka vo vlastnom stĺpci.

4.12 Funkcionári pretekov
4.12.1 Hlavní funkcionári pretekov musia zabezpečiť plnenie úloh usporiadateľa pretekov, vyplývajúcich z čl.

3.8. Pravidiel orientačného behu. Ich úlohou je tiež poučiť ostatných činovníkov usporiadateľa
o správnom výkone funkcie.

4.12.2 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.

4.12.3 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.

4.12.4 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.

4.12.5 Tajomník pretekov musí zabezpečiť včasné doručenie informácií o pretekoch (propozície pretekov)
všetkým oddielom a klubom, združeným v SZOŠ. Je osobou, ktorá podáva dodatočné informácie
všetkým záujemcom. Je zodpovedný za primeranú propagáciu pretekov v médiách, za plnenie povinností
usporiadateľa voči reklamným partnerom.

4.13 Jury
4.13.1 Zoznam rozhodcov, oprávnených pôsobiť ako členovia jury, stanovujú Vykonávacie predpisy na

príslušný rok.

4.13.2 Výška vkladu pri proteste podľa čl. 24.5 Pravidiel OB je 300 Sk.

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

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

4.13.5 Povinnosťou jury je riešiť všetky protesty čo najskôr.

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

4.13.7 Rokovania jury sa môžu zúčastniť aj hlavný rozhodca a protestujúci, títo však nemajú právo hlasovať
o rozhodnutín jury.

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

4.13.9 Jury prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov.

4.13.10 Rozhodnutie jury je konečné.

4.13.11 Ak jury rozhodla, že protest je oprávnený, vklad sa vracia protestujúcemu. Zároveň jury uloží
hlavnému rozhodcovi realizovať svoje rozhodnutie.
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4.13.12 Ak jury rozhodla, že protest je neoprávnený, vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

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

4.14 Zabezpečenie občerstvenia počas pretekov
4.14.1 V kategóriách, kde predpokladaný čas víťaza je vyšší ako 1 hodina, musí usporiadateľ zabezpečiť

občerstvenie na trati na každých 30 minút behu rýchlosti víťaza. Pri obtiažnych podmienkach (napr.
horúčavy) musí byť občerstvenie poskytnuté aj ďalším kategóriám a odporúča sa poskytnúť občerstvenie
aj na štarte pretekov.

4.14.2 Občerstvovacia stanica môže byť umiestnená na KS alebo mimo neho (najčastejšie na predpokladanej
trase postupu pretekárov viacerých kategórií) a musí byť vyznačené v mape. Ponúkaným nápojom musí
byť aspoň pitná voda, v prípade rôznych nápojov aj pitná voda. Sortiment občerstvenia musí byť
uvedený v pokynoch a usporiadateľ musí zabezpečiť jeho dostatočné množstvo.

4.14.3 Občerstvovacia stanica (OS) je volené tak, aby sa pretekári skutočne občerstvili a nie úmyselne minuli
občerstvovačku neúčelne umiestnenú tesne pred cieľom.

4.14.4 Odporúčané počty OS a umiestnenie OS pre jednotlivé kategórie:
kategória predpokladaný čas

víťaza
1. OS 2. OS 3. OS

W 19- 65 25 45 --
M -18, M 45- 60 35 -- --
M -20, M 35- 70 30 55 --
M 21- 90 30 55 75 - 80
M 35- 65 25 45 --

4.14.5 Pri rozmiestňovaní treba dbať na to, že OS by mala byť spoločná pre viacero kategórií. Nemalo by ich
však byť až neúmerne veľa, aby nevznikol problém s doplňovaním vody. OS je možné realizovať dvoma
spôsobmi:
a) na KS
Takéto KS by malo byť spoločné pre viacero kategórií. KS by malo byť tak výrazné, aby prítomnosť
pretekárov na KS neuľahčovala nájdenie KS - moment náhody. Nevhodné miesta pre OS: napr. kopa
hore, hrebienok a pod. Vhodné miesta pre OS: údolíčko, lom, sedlo, roh lúky, okraj bažiny a pod.
b) mimo KS (v postupe)
OS treba umiestniť na vhodnom bode (bodoch) na postupe. To však znamená veľmi dobre zvážiť všetky
varianty postupu, aby pretekár pri výbere nebol ovplyvnený umiestnením OS. Pri tomto spôsobe
umiestnenia OS je vhodné využiť viac OS umiestnených na ceste blízko seba.

4.14.6 Občerstvenie má význam pri záťaži trvajúcej viac ako 1 hodinu, pri teple nad 24 °C i pri kratšej (strata
tekutín nad 2 % telesnej hmotnosti). Staviteľ tratí by mal zabezpečiť dostatočný počet OS tak, aby
nemali vplyv na kvalitu trate.

5. Elektronický systém razenia SPORTident

5.1 Pretekársky preukaz pri použití tohto systému tvorí elektronický preukaz vyrobený alebo schválený
výrobcom systému (ďalej len čip). Mazanie dát, razenie, vyčítanie dát, a pod.  sa vykonáva tak, že
pretekár vloží čip do otvoru príslušnej záznamovej jednotky na kontrolnom stanovišti.
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5.2 Povinnosťou pretekára v štartovom priestore 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 mať na štarte primerané množstvo náhradných čipov.

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

5.4 Odporúčané usporiadanie koridorov na štarte pri použití SI:
o čas – 3 

vstup do koridoru, kontrola čísla čipu a vyčistenie čipu, jednotku CLEAR umiestniť tesne pred
vchod do druhého koridoru,

o čas – 2 
vstup do ďalšieho koridoru, CHECK jednotky, umiestniť na začiatok vstupu koridoru, keď
pretekár zistí, že si nevynuloval preukaz, tak si ho môže vynulovať aj z druhého koridoru, lebo
jednotka je umiestnená tesne pred vstupom do koridoru,

o čas – 1 - príprava na štart.

5.5 Rozmiestnenie kontrolných jednotiek CLEAR a CHECK na štarte musí usporiadateľ uviesť v pokynoch
iba v prípade, že je iné, ako je uvedené v čl. 0.

5.6 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 prípade, že na mape nie sú tieto políčka vyznačené, tak miesto musí byť určené
usporiadateľom v pokynoch. Mapu s náhradným razením je pretekár povinný v cieli odovzdať ku
skontrolovaniu. Pretekár môže použiť náhradné razenie maximálne 3x v jedných pretekoch.

5.7 Pokiaľ nie je v pokynoch pretekov stanovené inak, preteky pre pretekára končia prvým orazením
v cieľovej jednotke. Táto jednotka plní funkciu oficiálnej časomiery.

5.8 Na každých pretekoch musí byť použitá záložná časomiera s výstupnou páskou so zaznamenanými časmi
a záznam poradia dobiehajúcich pretekárov (zápis poradia prechodu štartových čísel cieľom).

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

5.10 V prípade dobehnutia viacerých pretekárov v rovnakom čase rozhoduje cieľový rozhodca o poradí,
v akom si pretekári  urobia záznam v cieľovej jednotke. Toto pravidlo je dôležité najmä v prípade
hendikepového alebo hromadného štartu, kedy je umiestnenie pretekára dané poradím dobehnutia do
cieľa.

5.11 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.

5.12 Vyhodnotenie čipov sa vykonáva vo vyčítacej jednotke usporiadateľa pomocou príslušného softvéru.
Vyčítacia jednotka je spravidla umiestnená v cieľovom priestore tak, aby pretekárovi bol čip vyhodnotený
ešte pred odovzdávaním máp. Pokiaľ to nie je technicky možné, musí byť umiestnenie vyčítacej jednotky
riadne označené a opísané v pokynoch. V takomto prípade je pretekár povinný sa dostaviť k vyčítaniu
čipov bez zdržiavania čo najskôr po dobehnutí do cieľa.
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5.13 V prípade, že čip nenesie záznam o prechode niektorým z kontrolných stanovíšť a pretekár nepreukáže
svoj prechod razením do mapy, je pretekár diskvalifikovaný. Diskvalifikovaný je aj v prípade, že preukaz
dokáže razenie KS v nesprávnom poradí.

5.14 Usporiadateľ je povinný archivovať súbor údajov zo všetkých vyhodnotených čipov minimálne 2 mesiace
od dátumu konania pretekov.

5.15 V prípade, že pretekár má novšiu verziu elektronického preukazu, ktorá nemôže byť spracovaná
technikou, použitou usporiadateľom, je usporiadateľ povinný bezplatne zapožičať takémuto pretekárovi
adekvátny elektronický preukaz.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Výklad tohoto Súťažného poriadku podáva Sekcia OB SZOŠ.

6.2 Zmeny a doplnky tohoto poriadku schvaľuje Predsedníctvo SZOŠ, alebo ním poverená komisia.

6.3 Tento Súťažný poriadok platí od 1.3. 2006 a ruší platnosť predchádzajúceho Súťažného poriadku.

Sekcia OB SZOŠ, Bratislava


