SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
SLOVAK ORIENTEERING ASSOCIATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika
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Názov súťaže:

Školské športové súťaže v orientačnom behu

Vekové kategórie:

žiaci ZŠ

narodení

žiačky ZŠ

narodené 1.1.2002 a mladšie

žiaci SŠ

narodení

žiačky SŠ

narodené 1.1.1998 a mladšie

1.1.2002 a mladší

1.1.1998 a mladší

Školské športové súťaže v OB sú súťažou štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok. Pre zaradenie
školského družstva do správnej kategórie rozhoduje školská príslušnosť a vek členov družstva.

Počet členov v školskom družstve:
- minimálny počet je 3 klasifikovaní,
- maximálny počet je 4 pretekári. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažiacich družstiev, ktoré sa označia ako družstvo
„A“, „B“, „C“, atď.

Hodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré
sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. O poradí družstiev rozhoduje súčet 3 najlepších časov
jednotlivcov z jedného školského družstva. 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 v správnom poradí, 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 nesprávnych razení.
K dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trestných minút. Razenie je v poriadku.

Príklad 3:

Pretekár má oraziť 5 KS. V elektronickom čipe má zaznamenaný prechod KS v poradí
1-3-2-5-4, čo je 2-krát vymenené poradie KS. K dosiahnutému času sa mu priráta 2x 5
trestných minút.

Trate:
Odporúčané sú jednoduché trate v dĺžke do 2 km, s minimálnym počtom kontrolných
stanovíšť , aby časy víťazov boli okolo 12 - 15 minút (trate umožňujúce dosiahnuť víťazom nižšie časy
ako 10 minút, nie sú pre súťaže v orientačnom behu vhodné) tak, aby buzola nebola na okresných
a krajských úrovniach nevyhnutnou pomôckou, a aby ku každému KS viedol aspoň jeden „bezpečný“
postup po komunikácii (resp. inej vhodnej línii).
Nie je vhodné , aby na rovnakej trati pretekali všetky kategórie. Odporúčame najmenej dve rôzne
trate (pre chlapcov a pre dievčatá). Odporúčame, aby stredoškoláci neštartovali súčasne so žiakmi ZŠ
(najmä ak nie sú rozdielne trate), je to jednoduchšie na organizáciu (napr. ZŠ pretekajú od 9:00 a SŠ
od 11:00).

Štartový interval: Ľubovoľný, minimálne však 1 minúta.

Mapy:
Potrebné je použitie máp veľkých mierok. Mierky 1:10 000 a menšie nie sú pre
školské súťaže vhodné! Odporúčaným riešením pri organizovaní školských kôl je súťažiť i na mapách
OB - na zväčšenine výrezu vo vhodnej mierke. Núdzovo sú využiteľné i kópie (i ČB) plánov okolia škôl,
mestského parku,...
Na úrovni okresného kola už je vhodné použiť bežnú mapu pre OB, aby pre postupujúcich
pretekárov do vyšších súťaží nebol prvý kontakt s bežnou školskou mapou pre orientačný beh na
vyššej súťaži.
Mapa použitá na školských M SR nesmie byť menšej mierky ako 1:7 500 a priestor tratí môže byť
maximálne polovicou svojej dĺžky vedený v zalesnenom teréne.
SZOŠ sa spolupodieľa na tvorbe školských máp, pozri http://www.orienteering.sk/page/ob-naskolach

Odporúčané termíny:
-

školské kolá (majstrovstvá) do 6. 4. 2018,

-

obvodné (okresné) kolá (majstrovstvá) do 27. 4. 2018,

-

krajské kolo (majstrovstvá) sa odporúča uskutočniť 23. 5. 2018 počas medzinárodného dňa
orientačného behu http://worldorienteeringday.com/ , najneskoršie však 25. 5. 2018,

-

školské majstrovstvá SR termín: 12.6. - 13. 6. 2018

-

celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 21. 3. 2018, streda.

Martin,

Upozornenie na termíny ovplyvňujúce účasť na pretekoch:
-

celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 21. 3. 2018, streda,

-

prijímacie skúšky na stredných školách 9.-11. 5. 2018,

-

maturitné skúšky, písomná časť 13.-16.3. 2018,

-

maturitné skúška, interná časť 21.5. – 8.6. 2018.

Postupový kľúč:
Na obvodné (okresné) majstrovstvá sa môže prihlásiť ľubovoľný počet školských družstiev z každej
školy, organizátor určí obmedzenia v propozíciách.
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.

Postupový kľúč na krajské majstrovstvá:
V zmysle Organizačného poriadku školských športových súťaží (viď
http://www.skolskysport.sk/file/Competition/945/Organizačný%20poriadok%20ŠŠS%2020172018.pdf ), strana 4, ustanovenia o účastníkoch:

odporúčame stanoviť a schváliť nasledujúci postupový kľúč:
- 2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii
- plus 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských
družstiev.
Prakticky môžu byť obe družstvá z jednej školy, ak sú účastníci vopred rozdelení do príslušných
kolektívov. Napr. 4 deti súťažia za ZŠ Nižná A, 4 deti za ZŠ Nižná B.
Tiež je možné stanoviť a schváliť iný postupový kľúč na krajské majstrovstvá, napríklad:
„V okresoch Košice-mesto I – IV postupuje po dohode prvých 8 družstiev a 6 najlepších jednotlivcov,
ktorí nie sú členmi postupujúcich družstiev, keďže sa preteky konajú súčasne a je to férové z hľadiska
výkonov žiakov.“
V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje zaňho ďalší pretekár
v poradí. Menovité zloženie členov v družstve, ktoré postúpilo na krajské kolo, nemusí byť zhodné
s menami, ktorých časy sa do výsledku družstva započítali v kole okresnom. O zložení družstva
rozhoduje škola.
Z jedného okresu môže postúpiť v jednej kategórii maximálne 11 pretekárov (2 x 4 členovia družstiev
+ 3 jednotlivci).
V hlavnej súťaži súťažia postupujúci pretekári a členovia postupujúcich družstiev, mimo súťaž ostatní
(nepostúpivší z okresných majstrovstiev).
Počet súťažiacich na krajskom kole nie je obmedzený, no nároky na príslušné úhrady (napr.
cestovného a občerstvenia) pre postupujúcich budú upravené v konkrétnych propozíciách. Každý kraj
to môže mať inak, rozhodujú o tom krajské školské úrady.

Postupový kľúč na školské M SR:
- najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii,
- plus 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho školského
družstva.
V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje zaňho ďalší pretekár
v poradí. Menovité zloženie členov v družstve ktoré postúpilo nemusí byť zhodné s menami, ktorých
časy sa do výsledku družstva započítali v krajskom kole. O zložení družstva rozhoduje škola.
Pretekov sa zúčastňujú postupujúci z jednotlivých krajských majstrovstiev - za jedno školské družstvo
môžu nastúpiť maximálne 4 jednotlivci.
Nepostupujúci môžu štartovať iba s vopred vydaným súhlasom usporiadateľa, mimo súťaž
v samostatnej príslušnej kategórii.
Školské majstrovstvá SR sa konajú aj v súťaži štafiet, v ktorej súťažia 3-členné štafety v kategórii
žiakov ZŠ, žiačok ZŠ, žiakov SŠ a žiačok SŠ. Môžu štartovať aj štafety nespĺňajúce podmienky zloženia,
no takáto štafeta je hodnotená iba mimo súťaž! Postúpivší jednotlivci môžu vytvoriť štafetu
hodnotenú mimo súťaž.
O poradí v súťaži štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom (treťom) úseku. Ak má niektorý člen
štafety chýbajúce kontrolné stanovište v pretekárskom preukaze, štafeta je zaradená vo výsledkoch
podľa času až za poslednú štafetu so všetkými KS. Čiže poradie v pretekoch štafiet je stanovené podľa
počtu chýbajúcich KS a podľa dosiahnutého času.
O poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov
a z pretekov štafiet). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov. V prípade rovnosti súčtu časov sa
berie do úvahy umiestnenie družstva v pretekoch jednotlivcov.

Postup pri zabezpečovaní školských súťaží
Vyhlasovateľom školských súťaží je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská
asociácia športu na školách a príslušný obvodný školský úrad, v spolupráci so Slovenským zväzom
orientačných športov a klubmi orientačného behu.
Školské športové súťaže je vhodné organizovať v čase vyučovania. Riešenie poistných udalostí,
zodpovednosti za účastníkov súťaží a iných záležitostí - v súlade s príslušným školským poriadkom.
Všetky súťaže (kolá) musia byť zverejnené na portáli http://www.skolskysport.sk/ 30 dní pred
akciou a výsledky do 7 dní po konkrétnej súťaži. Výsledky však musia byť urobené nie vložením
dokumentu, ale databázovým spôsobom, čiže príslušný usporiadateľ musí k svojej súťaži mať
v systéme mená všetkých zúčastnených (prihlásených) žiakov. Potom sa výsledky dajú doplniť
(musí to vykonať príslušný usporiadateľ). Všetky školy majú prístup na portál školského športu,
treba vyžadovať prihlášku e-mailom, ale aj cez portál – použite v propozíciách tento text: Prihlášky
posielajte do ................... na e-mail: ............................... a súčasne umiestnite súpisku príslušného
družstva na portál http://www.skolskysport.sk/ Každá škola má prihlasovacie práva k prístupu na
portál školského športu. Bez súpisky štartujúcej školy na www.skolskysport.sk nedokáže
usporiadateľ spracovať výsledky vo formáte požadovanom MŠVVaŠ SR!

Propozície súťaží:
Pri tvorbe propozícií a príprave podujatí je potrebné úzko spolupracovať
s vyhlasovateľom, so školami i príslušným školským úradom.
Propozície musia obsahovať minimálne tieto informácie:
-

kto je vyhlasovateľ
kto realizuje technické zabezpečenie
dátum konania
miesto konania
miesto zrazu účastníkov a prezentácie
termín a formu prihlášok - kategórie
kto sa môže súťaže zúčastniť - čas štartu 00
údaje o použitej mape - spôsob hodnotenia pretekov
postupový kľúč - stručný opis charakteru pretekov (čo je úlohou pretekára)
aké občerstvenie bude poskytnuté - kľúč úhrady resp. kto znáša výdavky spojené s účasťou
mená funkcionárov pretekov

Oznam o termíne konania súťaží, propozície i výsledky je potrebné zaslať aj na sekretariát SZOŠ,
najlepšie e-mailom na adresu: slovakia@orienteering.sk

Informácie budú zverejňované na príslušných internetových stránkach:
www.orienteering.sk

31.10.2017
Slovenský zväz orientačných športov

a na portáli

www.skolskysport.sk

