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Charakteristika orientačných športov
Orientačné športy majú túto spoločnú charakteristiku: pretekár absolvuje trať za pomoci mapy
a buzoly. O víťazovi rozhoduje dosiahnutý čas resp. body. Orientačné športy majú tieto formy:
•
•
•
•

Orientačný beh
Lyžiarsky orientačný beh
Orientačná cyklistika
Presná orientácia

Poslanie Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ)
Poslaním Slovenského zväzu orientačných športov je zabezpečiť trvalý rast všetkých druhov
orientačných športov na vysokej technickej úrovni s dôrazom na rozvoj kladného vzťahu k prírode,
rozvoj mládežníckeho športu a vysokú odbornú úroveň funkcionárov s cieľom dosiahnutia
popredných výsledkov na medzinárodných podujatiach vo všetkých vekových kategóriách.

Základné oblasti a ciele rozvoja SZOŠ
1. Rozvoj členskej základne SZOŠ
1.1. v roku 2025 bude v kluboch OŠ registrovaných 1000 športovcov (cca 32 nových členov
ročne)
1.2. v roku 2025 bude na Slovensku pôsobiť 30 klubov zameraných na orientačné športy (čo je
nárast o cca 1,3 klubu ročne)

2. Oblasť marketingu a médií
2.1. Kontakt s médiami bude potrebné posunúť do profesionálnejšej formy.
2.2. Do r. 2025 každoročne získať v priemer aspoň 60 000 Eur ako externé financie mimo
financií zo štátneho rozpočtu

3. Orientačný beh na školách
3.1. Orientačný beh bude každoročne v kategórii športov „A“ v rámci školských športových
súťaží
3.2. Každý kraj bude v roku 2025 materiálne zabezpečený tak, aby usporiadanie krajských kôl
mohlo prebehnúť v jeden a ten istý deň súčasne vo všetkých krajoch
3.3. Každý kraj bude v roku 2025 personálne zabezpečený tak, aby pri usporiadaní krajských
kôl aktívne pracovali ľudia z organizujúceho CVČ a učitelia zo zúčastnených škôl.
3.4. V každom kraji bude v roku 2025 aspoň jedna škola, kde budú prvky OB súčasťou
vzdelávania, budú využívané pri dňoch detí, KOČAP (Kurz ochrany človeka a prírody),
športových hrách pedagógov.
4. Rozvoj presnej orientácie
4.1. rozšíriť počet aktívnych pretekárov v počte 3-5 ročne a aktívnych klubov v počte 1 ročne
4.2. usporiadať každý rok MSR v Presnej orientácii na Slovensku
4.3. usporiadať každý rok aspoň 1 podujatie v Para orientácii
4.4. dosiahnuť každý rok nasledovné výsledky na MS alebo ME: jednotlivci do 15. miesta
a štafeta do 10. miesta
4.5. dosiahnuť každý rok umiestnenie jednotlivca do 30. poradia v rámci súťaží WRE

5. Reprezentácia OB
5.1. Do r. 2025 posunúť SR v celkovom hodnotení krajín v OB z 27. miesta na 18.-20. miesto
v klasifikácii krajín
5.2. Do r. 2025 dosiahnuť v individuálnej „lesnej alebo šprintovej“ disciplíne v OB umiestnenie
v „lesných MS“ 1x do 30. miesta
5.3. Do r. 2025 dosiahnuť v „lesných alebo šprintových“ štafetách v OB umiestnenie 1x do 18.
miesta
5.4. Do r. 2025 dosiahnuť aspoň 2 umiestnenia v prvej stovke ku koncu aktuálneho roka
v oboch častiach Svetového rebríčka (stredná/dlhá trať, šprint)

6. Rozvoj funkcionárskej základne
6.1. V roku 2025 bude rozdelenie aktívnych rozhodcov v SZOŠ podľa tried R1, R2, R3 v pomere
1:2:3 pri minimálnom počte 60 aktívnych rozhodcov celkom, vekové rozdelenie rozhodcov
bude kopírovať vekové rozdelenie členskej základne SZOŠ (v rozsahu kategórií M/W 21- až
M/W 65-).
6.2. V roku 2025 bude mať každý kolektívny člen SZOŠ zabezpečené vedenie tréningového
procesu mládeže do 23 rokov aktívnym trénerom s triedou minimálne T1.
6.3. Každoročne získať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania 2 učiteľov z každého kraja,
ktorí budú aktívne uplatňovať prvky orientačných športov v rámci vyučovania alebo
v mimoškolskej činnosti (vrátane prípravy súťažiacich na školské športové súťaže).
6.4. Každoročne získať na fakultách, ktoré vychovávajú pedagógov – telocvikárov 2 budúcich
učiteľov z každej VŠ (t.j celkom 6), s ktorými budú zodpovedné kluby aktívne
spolupracovať.
6.5. Do roku 2025 sa zvýši počet aktívnych mapárov o 25% oproti r. 2020

