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2.7. Majstrovstvá Slovenska v Knock-out šprinte  

2.7.1. Vypisujú sa pre kategórie:  

M -16, M 17-, M 40-, M 50-, M 60- 
W -16, W 17-, W 40-, W 50-, W60-  

2.7.2. Víťazi kategórií získavajú titul “Majster Slovenska v Knock-out šprinte” na príslušný 

rok.  

2.7.3. Podmienky účasti: otvorené preteky.  

2.7.4. Štartové poradie sa určí žrebovaním bez ohľadu na aktuálne umiestnenie v rebríčku 

OB  

 Štartová listina musí byť uverejnená najneskôr 90 minút pred štartom prvého pretekára 

kvalifikačného kola. Pre ďalšie kolá je usporiadateľ povinný v pokynoch stanoviť 

časový rozpis a harmonogram štartu pre jednotlivé rozbehy v každej kategórii a tiež 

pre hromadné štarty finále B, C 

2.7.5. Charakteristika tratí, štartový interval: 

 Kvalifikácia:  

- šprint na štandardnej šprintovej trati s určeným poradím kontrol s intervalovým 

štartom.  Doporučený štartový interval je 1 min, maximálne 2 min. 

 

Semifinálové a finálové kolá: 

- krátky šprint s určeným poradím kontrol s hromadným štartom šestíc, resp. štvoríc, po 

vlnách. 

- Kontroly môžu byť kombinované rozdielne, ale všetci pretekári musia zabehnúť 

rovnakú celkovú trať (tzn. použiť niektorú z rozdeľovacích metód (motýlik, alebo 

systém "one man relay". kde je použitý systém farsta.), okrem prípadu, kedy je použitá 

metóda voľba trate. Vtedy má každý pretekár 20 sekúnd v poslednej minúte pred 

štartom na to, aby si zvolil jednu z troch máp, kde každá má rozdielnu trať. 

- Konkrétna forma je na rozhodnutí organizátora. 

- Pri voľbe trate pretekári navzájom na seba nesmú vidieť a nesmú spolu nijako 

komunikovať. 

- Pre finálové aj semifinálové kolá platí interval medzi jednotlivými štartovými vlnami 

max. 6 minút. 

- Usporiadateľ je povinný v pokynoch zrozumiteľne popísať štartovaciu procedúru. 

 

- Pri všetkých kolách KO šprintu platí, že minimálna vzdialenosť medzi kontrolnými 

stanovišťami je 15m vzdušne, resp. 25m v bežeckej vzdialenosti, v prípade, že ide o 

rozdielne objekty. V prípade, že ide o rovnaké objekty je min. vzdialenosť 30 m. 

2.7.6.  Postup z kvalifikácie do semifinále. 

Ak do kvalifikačného kola nastúpi 19 a viac pretekárov do semifinále postupuje z 

kvalifikácie 18 pretekárov. V semifinále budú štartovať tri šestice. 

V prípade, že v kvalifikácii nastúpi 18 pretekárov a menej, do semifinále postupuje 12 

pretekárov. V semifinále budú štartovať dve šestice. 

V prípade, že v kvalifikácii nastúpi 12 pretekárov a menej, do semifinále postupuje 8 

pretekárov. V semifinále budú štartovať dve štvorice. 
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Ak kvalifikáciu beží menej ako 9 pretekárov zmysel KO nemôže byť dodržaný a treba 

pristúpiť ku zlúčeniu kategórií. 

Pretekári, ktorí nepostúpili do semifinále pobežia finále C s hromadným štartom na 

semifinálových tratiach. 

Pretekár, ktorý je diskvalifikovaný v kvalifikácii, postupuje do finále C. 

 

 

 Tabuľka nasadzovania do semifinálových skupín: 

   

KO šprint – nasadenie do semifinále 

Kľúč  

18 postupujúcich 

Kľúč  

12 postupujúcich 

Kľúč  

8 postupujúcich 

1 2 3 1 2 1 2 

6 5 4 4 3 4 3 

7 8 9 5 6 5 6 

12 11 10 8 7 8 7 

13 14 15 9 10   

18 17 16 12 11   

 

 

2.7.7. Postup do finále A zo semifinále. 

 

Do finále A postupuje v každej kategórii 6 pretekárov. Tzn. v prípade  

trojrozbehového semifinále z každého rozbehu postupujú prví dvaja pretekári a prví 3 

pretekári v prípade 2-rozbehového semifinále. 

Pretekári, ktorí nepostúpili do celkového finále A, pobežia finále B s hromadným 

štartom na finálových tratiach. 

Pretekár, ktorý je diskvalifikovaný v semifinále, postupuje do finále B. 

 

2.7.8. Celkové výsledky KO šprintu. 

 

O definitívnom poradí KO šprintu rozhoduje posledné kolo. 

V celkovom poradí budú pretekári zoradení nasledovne. 

Na prvých šiestich miestach budú podľa dosiahnutého poradia pretekári finále A, za 

nimi budú pretekári finále B (t.j. na 7. - 18. mieste) a za nimi pretekári finále C (t.j. 

19.miesto a vyššie). V prípade diskvalifikácie vo finále A sa poradie posúva ďalej. 

Takže na 6. mieste môže byť víťaz finále B, atď. V prípade štyroch a viac 

diskvalifikovaných pretekárov vo finále A sa medailistom stáva víťaz finále B a ďalší. 

 

O celkových výsledkoch v prípade diskvalifikácie platí: 

 

pretekár, ktorý je disq. vo finále A, je disq. aj v celkových výsledkoch 

pretekár, ktorý je disq. vo finále B, je disq. aj v celkových výsledkoch 

pretekár, ktorý je disq. vo finále C, je disq. aj v celkových výsledkoch 
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2.7.9.   Predpokladaný čas víťaza pre jednotlivé kolá. 

 

Predpokladaný čas víťaza pre kvalifikáciu pre kategórie M,W-16, M,W 17-  je 10-12 

minút, pre ostatné kategórie 12-14 minút. Časový limit 30 minút. 

 

Predpokladaný čas víťaza pre semifinále a finále pre kategórie M,W-16, M,W 17-  je 

6-8 minút, pre ostatné kategórie 8-10 minút. Časový limit 20 minút. 

 

2.7.10. Mapa a opisy kontrol. 

 

 Mapa má byť vyhotovená v zmysle normy ISSprOM 2019. Mierka  je prípustná 

1:3000 a 1: 4000.  
 

 Opisy kontrol pre všetky kolá budú výhradne na mape.  

 

2.7.11. O poradí pretekárov  v cieli rozhoduje prebeh cieľovou čiarou a cieľový rozhodca. 

Cieľová kontrola má byť umiestnená až za cieľovou čiarou.  

 

2.7.12. Pre preteky v Knock-out šprinte musia byť krabičky SI nastavené na bezdotykový 

systém SIAC.  

 

2.7.13. Osobitné ustanovenia 

 

Zmeškaný štart: 

Pretekár , ktorý zmešká svoj štartovný čas na kvalifikáciu, bude pripustený na štart až 

po odštartovaní všetkých kategórií, avšak s jeho pôvodným štartovým časom. 

 

Pretekár, ktorý zmešká štart semifinále alebo finále A,B alebo C, vôbec nebude 

pripustený na štart, a teda v semifinále bude diskvalifikovaný. 

 

Verejné preteky: 

Ak usporiadateľ vypisuje aj nemajstrovské kategórie na jednokolovej trati, štandardnej 

šprintovej trati, tieto nesmú štartovať v rovnakom čase v rovnakom priestore. 

 


