
PROPOZÍCIE 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU ZLATÉ MORAVCE 

V ORIENTAČNOM BEHU ŽIAKOV a ŽIAČOK ZŠ A SŠ 

v šk. roku 2015/2016 
 

 

 

 

Organizátor: CVČ Rovňanova 7 Zlaté Moravce 

 Klub orientačného behu Topoľčianky  

  

 

Termín: 26.4. 2016  

 

Miesto:  Štart pretekov –Detské dopravné ihrisko Zlaté Moravce 

 

Prezentácia: 9,00 – 9,45 hod. 

 

Štart: prvý pretekár o 10,00 hod. – intervalovým spôsobom 

 

Prihlášky:  Do 15.4.2016 na adresu: CVČ, Rovňanova 7, 953 01 Zlaté Moravce,  

Mgr. Jozef Zlatňanský e-mail: cvczmsk@gmail.com alebo end@stonline.sk 

 

Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení        1. 1. 2000 a mladší   

    Žiačky základ. škôl  narodené       1. 1. 2000 a mladšie 

Žiaci stredných škôl narodení        1.1.1996 a mladší 

Žiačky stredných škôl narodené       1.1.1996 a mladšie 

 

Účasť (počet členov v jednom školskom družstve): 

     

    Počet členov jedného družstva je 4 športovci rovnakého pohlavia.   

    Minimálny počet je 3 klasifikovaní. Dvaja a menej družstvo netvoria!  

    Z väčšieho detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažiacich družstiev, ktoré  

    sa označia ako družstvo „A“, „B“, „C“,atď. Ak sa pretekov zúčastní len  

    jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A". 

 

Hodnotenie:   Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských   

    družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.  

     

    Na obvodných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v   

    každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa sčítajú  

    dosiahnuté časy troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy  

    (resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším   

    súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria! 

  

    O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich  

    nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava  

    k dosiahnutému času 5 minút. 

 

    Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia,   

    jedno chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bolo   

    pripočítaných 1x 5 trestných minút. 

 

    Príklad 2: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 ne- 

    správnych razení. K dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trestných  

    minút. Razenie je v poriadku. 

 

    Z obvodných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie  

    školské družstvá + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie  

    sú členmi postupujúcich školských družstiev.  
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    Prakticky môžu byť obe družstvá z jednej školy, ak sú účastníci vopred   

    rozdelení do príslušných kolektívov. Napr. 5 detí súťaží za ZŠ Nižná A, 4  

    deti za ZŠ Nižná B. 

 

    V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje  

    zaňho ďalší pretekár v poradí! Menovité zloženie členov v družstve ktoré  

    postúpilo na krajské majstrovstvá nemusí byť zhodné s menami, ktorých  

    časy sa do výsledku družstva započítali v okresných majstrovstvách. O  

    zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť. 

 

 

           2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii 

 + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich 

školských   družstiev 

 

     

Mapa: mapa pre orientačný beh  

 

Razenie: Bude použité klasické razenie značiacimi kliešťami na kontrolných stanovištiach do 

papierových preukazov. 

 

Opis terénu: Dobre priebežný, prehľadný a otvorený priestor štadióna. 

 

Funkcionári:      riaditeľ pretekov: Dušan Richter 

   hlavný rozhodca: Norbert Švec 

   rozhodca: Peter Richter 

             tajomník: Mgr. Jozef Zlatňanský, CVČ  

 

Ceny: zabezpečí usporiadateľ 

 

 

Podmienky účasti: - súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia, 

                      potvrdená riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom  

 vedúceho družstva 

 

Občerstvenie:    Zabezpečí organizátor 

 

Cestovné:   Na vlastné náklady alebo úhradu vysielajúcej školy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr.Jozef Zlatňanský 

                                     riaditeľ CVČ 

 

 

 


