
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Slovenský zväz orientačných športov 

 
 

POKYNY 
 

Školské majstrovstvá obvodov Bratislavského samosprávneho kraja 
Bratislava I. a Bratislava III. 

 
v orientačnom behu 

žiakov základných a stredných škôl 
školský rok 2012/2013  

 
 
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Organizátor: Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva 
 
Usporiadateľ a    
technické zabezpečenie: Športový klub VAZKA Bratislava 
 
Termín: 11. 4. 2013 (štvrtok) 
 
Miesto:  Špeciálna ZŠ, Nevädzová 3, Bratislava 

 
Prezentácia: 8:45 – 9:30 v priestore areálu školy 
 
Štart: prvý pretekár o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom 
 
Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení  1. 1. 1997 a mladší 
    Žiačky základných škôl narodené  1. 1. 1997 a mladší 

Žiaci stredných škôl narodení  1. 1. 1993 až 31. 12. 1997 
Žiačky stredných škôl narodené  1. 1. 1993 až 31. 12. 1997 

 
Mapa: Mapa pre orientačný beh Evičkine Trávniky, mierka 1:4 000, E = 0 m, stav september - 

november 2012, formát A4, autor: J. Furucz. Mapa nie je vode odolná. 
 

Mapu pretekár hneď po dobehnutí odovzdá v cieli. 
Mapy budú pretekárom vydané po skončení pretekov. 

 
Opis terénu:    Dobre priebežný, prehľadný a otvorený priestor sídliskovej zástavby s množstvom  

umelých objektov, chodníkov a parkových priestorov. 
 
Funkcionári:      riaditeľ pretekov: Eva Králová        

  hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková 
staviteľ tratí:  Marian Kazík 

 
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! Zvlášť sa vyhodnotí obvod Bratislava 1 a zvlášť Bratislava 3. 

  
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je 
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 
5 minút. 

 
Postupový kľúč na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 5. 2013 v Rusovciach: 
2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii  + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú 
členmi postupujúcich školských družstiev 

 
Občerstvenie:  buchta a čaj v cieli 
 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3777


Dĺžky tratí a opisy KS:   - žiaci ZŠ         2,4 km / 10 KS 
    - žiačky ZŠ         1,8 km /   8 KS 
    - študenti SŠ         3,5 km / 14 KS 
    - študentky SŠ        3,0 km / 12 KS 
 

Opisy kontrol sú v slovnej podobe k dispozícii na informačnej tabuli a tiež sú 
vytlačené aj na mapách. 

 
Časový harmonogram: 08,45 - 09,30  prezentácia 
  09,30  otvorenie a technické informácie 
  10,00  štart 
  12,30  príchod posledných pretekárov do cieľa 
  12,45  vyhlásenie výsledkov 
 
Šatne a WC:  Určené a označené v pavilóne pri telocvični 
 
Výsledky:  Priebežne budú vyvesované v cieli. 
  Oficiálne výsledky budú zaslané všetkým zúčastneným školám e-mailom. 
  Vyhodnotení pretekári a družstvá získajú diplom a ceny.  
 
Razenie: Bude použité elektronické razenie Sport Ident.  

Ako pretekársky preukaz slúži elektronický čip. 
Pri prezentácii dostane každý vedúci za príslušné školské družstvo (resp. 
zúčastnenú školu) zoznam svojich pretekárov s číslami pridelených čipov. 
Je veľmi dôležité, aby pretekár bežal s prideleným čipom! 
Bezprostredne po dobehnutí si dá pretekár vyhodnotiť čip, ktorý mu bude 
následne odobraný. Po vyhodnotení čipu dostane pretekár výpis všetkých 
medzičasov spolu s dosiahnutým časom a predbežným priebežným 
umiestnením. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30,00 EUR. 
 

Ako sa používa SI čip:   
 
1. Po pridelení čipu odporúčame pevne ho nastoknúť na prst, pritiahnuť gumičku aby ste sa vyhli jeho strate. 
2. V štartovom koridore si čip vložením do otvoru jednotky CLEAR „vynuluj“ (POZOR! trvá to 2-3 sekundy, buď  
    trpezlivý). Jednotka pípne a zasvieti. Následne podobným spôsobom čip „skontroluj“ v jednotke CHECK (trvá to  
    necelú sekundu). Teraz je čip pripravený na použitie ako tvoj pretekársky preukaz. 
3. Na každom tvojom kontrolnom stanovišti vlož čip do otvoru jednotky. Ak jednotka pípne a blikne (trvá to asi pol  
    sekundy) pokračuj na ďalšie kontrolné stanovište. 
4. V prípade, že si si „orazil“ nesprávnu kontrolu, nič sa nedeje, pohľadaj tú svoju a vykonaj „razenie“. Musíš  
    postupovať v správnom poradí kontrol.  
5. Preteky ukončíš vložením čipu do jednotky FINISH na cieľovej čiare (vtedy sa ti zastaví čas). 
6. Vyznačeným koridorom pokračuj k jednotke SI READING – vlož čip do vyhodnocovacej jednotky a trpezlivo   
    čakaj na pípnutie (POZOR! Tento úkon trvá 3-4 sekundy, buď trpezlivý a nevyťahuj čip z otvoru skôr, ako  
    jednotka nepípne či nezasvieti!). 
7. Pokračuj na vyhradené miesto, kde dostaneš „medzičasový lístok“ s tvojím časom (výpis všetkých medzičasov  
    spolu s dosiahnutým časom a tvojím predbežným priebežným umiestnením). 
 
 
Poznámky: Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. 
  Účastníci nie sú poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné poistenie.  
 

                                      Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov, 
dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov. 
Pred odchodom z pretekov pozbierajte po sebe odpadky. 

 
Dôležité upozornenie: Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí 

do cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska centre pretekov a 
neovplyvňujte priebeh pretekov! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický 
doprovod. V priestore pretekov sa nachádzajú traťoví komisári, ktorí 
previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú diskvalifikované všetky 
družstvá príslušnej školy. Nepoškoďte netolerantným chovaním svoje 
školské družstvo!  

 
 
                                      Eva Králová      Barbora Šmelíková 

riaditeľka pretekov     hlavná rozhodkyňa 


