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

Bratislavský samosprávny kraj

P O K Y N Y 

Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja  
v orientačnom behu

žiakov základných a stredných škôl
školský rok 2012/2013

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Bratislavský samosprávny kraj

Usporiadateľ a
technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava

Termín: 15. 5. 2013 (streda)

Miesto: Rusovce, lužné lesy
Prezentácia: 8:45 – 9:30 vo vestibule kultúrnej sály vedľa Požiarnej zbrojnice 

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 Rusalkin sen, mierka 1:5 000, ekvidištanta 2 m, 
stav apríl 2009, rozmer A4, mapa nie je vode odolne upravená

Opis terénu: Lesopark s parkovými chodníčkami, s množstvom vodných plôch, lúky, 
miestami podrast a hustníky, časť priestoru dedinská zástavba.

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

Dĺžky tratí a opisy KS: - žiaci ZŠ 2,8 km / 11 KS  
- žiačky ZŠ 2,1 km /   9 KS
- študenti SŠ 3,5 km / 14 KS   
- študentky SŠ 3,1 km / 12 KS   

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

Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):
Z obvodných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie 
školské družstvá + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie 
sú členmi postupujúcich školských družstiev. 
Počet členov jedného družstva je 4 športovci rovnakého pohlavia.  
Minimálny počet je 3 klasifikovaní. Dvaja a menej družstvo netvoria! 

Hodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských 
družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. 
Na krajských 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 

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


(resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším 
súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria!
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto zo súťažiacich 
nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava 
k dosiahnutému času 5 minút.

Postupový kľúč na školské majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 
5. a 6. júna 2013 v Budmericiach:
       najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii
    + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho školského družstva

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.

Upozornenie : Žiadame vedúcich družstiev, ktorí majú pretekárov vlastniacich SI 
čip, aby ich čísla napísali v prihláške k priezvisku pretekára!

Šatne a WC: Určené a označené v pavilóne prezentácie
 
Výsledky: Priebežne budú vyvesované v cieli.

Oficiálne výsledky budú zaslané všetkým zúčastneným školám e-mailom.

Občerstvenie : V cieli škvarkový pagáč a nápoj od McDonald

Funkcionári:   riaditeľ pretekov: Eva Králová  infotelefón: 0908 140128
hlavný rozhodca: Paulína Májová              
staviteľ tratí: Marian Kazík

Ceny: Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v 
každej  kategórii  a  súťaž  školských  družstiev. Jednotlivci  a družstvá 
umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii obdržia diplom, cenu 
od  MŠ SR a cenu od sponzorov klubu ŠK VAZKA. 

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 sprievod. 
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!
Je prísne zakázané prekonávať vodný tok v iných miestach ako po 
mostíkoch na to určených!

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 
a dodržiavanie  pokynov  organizátorov,  ktoré  budú  oznámené  pri  otvorení 
pretekov.

Iné: Do  Rusoviec  premáva  linka  MHD  č.  91  (spod  Mosta  SNP), 
v Rusovciach treba vystúpiť na zástavke Gerulata (pri pošte), odtiaľ 
bude cesta do centra vyznačená stužkami. 

Eva Králová Paulína Májová
riaditeľ pretekov        hlavný rozhodca
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