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

 
POKYNY 

 

Liga školských družstiev v orientačnom behu  2011 
3. a 4. kolo 

        
 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov  
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   
  
Usporiadateľ:  Z poverenia SZOŠ - ŠK VAZKA Bratislava  
 
Termín:   30. september 2011 (piatok)  

3. kolo – preteky jednotlivcov - šprint 
    4. kolo – preteky hliadok 
 
Centrum pretekov:  Bratislava – Koliba, bufety 
 
Odporúčaný príjazd: Trolejbusom č. 203, vystúpiť na konečnej zastávke KOLIBA, 

odtiaľ pešo po zelenej turistickej značke cca 1 km (15 minút) 
smer bufety na Kamzíku. 

 
Prezentácia:   V centre pretekov 30. 9. 2011 od 11, 00 do 12,00 hod.  
 

Štart 00:   šprint  12,30 hod.    
hliadky 15,00 hod. 
 

Kategórie:  Ţiaci základných škôl  narodení 1. 1. 1995 aţ 31. 12. 2000 
   Ţiačky základných škôl narodené 1. 1. 1995 aţ 31. 12. 2000 
   Ţiaci stredných škôl  narodení 1. 1. 1991 aţ 31. 12. 1995 
   Ţiačky stredných škôl  narodené 1. 1. 1991 aţ 31. 12. 1995 
 
Mapa:  pre ŠPRINT mapa pre orientačný beh SOMÁRSKA LÚKA,  
  mierka 1:5 000, ekvidištanta 5 m, stav 2010, rozmer A4,  
  mapa nie je vodovzdorne upravená 
 
  pre HLIADKY mapa pre orientačný beh SOMÁRSKA LÚKA,  
  mierka 1:7 500, ekvidištanta 5 m, stav 2010, rozmer A4,  
  mapa bude v euroobale 
 

Mapu pretekár po dobehnutí súťaţe jednotlivcov odovzdá spolu s preukazom v 
cieli. 
Mapy budú pretekárom vydané po skončení pretekov (po súťaţi hliadok). 
Svojvoľný pohyb počas oboch súťaží v priestore pretekov sa trestá 
diskvalifikáciou družstva! 
 

Opis terénu: Lesopark, dobre priebeţný, prehľadný, miestami sú popadané stromy. Terén  
  je tvorený bohatou sieťou chodníkov a výrazných záchytných líniových prvkov 
  (elektrické vedenie, lúka, cesta,...). Odporúčame menej skúseným pretekárom 
  vyuţívať v postupoch chodníky. Buzola je výbornou a účelnou pomôckou. 
 
Razenie: Klasické razenie do papierových preukazov.  

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


 
Opisy tratí, opisy KS a dĺžky tratí: Opisy budú zverejnené v centre pretekov na 

nástenke v slovnej forme.  
  
 Pre preteky jednotlivcov budú opisy vytlačené na 

mape. 
 
 Pre preteky hliadok je opis KS z druhej strany 

mapy, ktorý tvorí zoznam KS na príslušnej trati. 
V mape má pretekár pri kaţdom KS uvedené 
poradové číslo KS a jeho kód, v zhluku je pri 
kaţdom KS  iba jeho kódové číslo. 

 
 
 JEDNOTLIVCI - ţiaci ZŠ 1,4 km, 40 m, 10 KS 
     ţiačky ZŠ 1,0 km, 30 m, 8 KS 
     ţiaci SŠ 1,7 km, 60 m, 14 KS 
     ţiačky SŠ 1,3 km, 45 m, 11 KS 
 
 
 HLIADKY  - ţiaci ZŠ 2,5 km, 110 m, 21 KS 
     ţiačky ZŠ 2,2 km, 80 m, 18 KS 
     ţiaci SŠ 3,3 km, 160 m, 29 KS 
     ţiačky SŠ 2,8 km, 120 m, 24 KS 
 
  
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Eva Králová  
    hlavný rozhodca Marian Kazík 
    staviteľ tratí  Marian Kazík  
 
 
Systém pretekov:  
 

jednotlivci / šprint Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím 
KS. Štartuje sa intervalovo.  
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z 
pretekárov nie je diskvalifikovaný, za kaţdú chýbajúcu kontrolu 
sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 

 
hliadky Preteky troj- aţ štvor- členných tímov v orientačnom behu na 

trati s určeným poradím KS a zhlukmi KS. Štartuje sa 
intervalovo, celé druţstvo naraz. Minimálny počet členov 
hliadky je 3.  
Po celej trati sa druţstvo pohybuje spoločne - v postupoch na 
kaţdé očíslované KS. Ak po absolvovaní zhluku nie je 
kompletné, členovia druţstva sa musia počkať, nekompletná 
hliadka nemôţe pokračovať v pretekoch.  
Na trati je miesto/miesta (zhluk KS), na ktorom sa členovia 
môţu rozdeliť (nemusia, môţu postupovať spoločne) podľa 
vlastného uváţenia a rozdelení absolvujú kontroly v 
ľubovoľnom poradí. Podmienkou je, ţe minimálne jeden člen 
druţstva musí mať v preukaze orazené kontrolné stanovište zo 
zhluku. Na kontrole nasledujúcej po zhluku sa členovia druţstva 
opäť stretnú a pokračujú na trati spoločne. Druţstvo nemôţe 
prísť do cieľa nekompletné. Druţstvu sa počíta ako cieľový čas 
posledného pretekára z druţstva. 



O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Ţiadna hliadka 
nie je diskvalifikovaná, za kaţdú chýbajúcu kontrolu sa 
pripočítava k dosiahnutému času hliadky 5 minút. 

 
 
Hodnotenie:    O poradí školských druţstiev v pretekoch jednotlivcov rozhoduje súčet 

  najlepších časov 3 členov druţstva. Najlepšie je druţstvo s najniţším 
  súčtom časov. Poradie školských druţstiev v pretekoch hliadok je dané 
  priamo výsledkami tejto súťaţe. Najlepšie je druţstvo s najniţším 
  dosiahnutým časom. 

 
Občerstvenie:  Po dobehnutí dţús od McDonald´s.  
    V centre pretekov sa nachádza viacero bufetov so širokou 

ponukou   jedál i nápojov. 
 
Vzdialenosti:  šprint/hliadky centrum pretekov – štart 400 m  (modrobiele stuţky) 
     centrum pretekov – cieľ 100 m  
     cieľ – štart    500 m  
 
WC a umývanie:  WC len vo vyznačenom priestore, umývanie nie je moţné. 

 
Vyhlásenie výsledkov: Po skončení pretekov hliadok v areáli zhromaţdiska cca o 16:50 

za obe kolá. 
 

Ceny:  Prví traja v kategóriách jednotlivcov (jednotlivci, hliadky, druţstvá v súťaţi 
jednotlivcov) obdrţia diplomy. Víťazní jednotlivci a členovia víťazných 
školských druţstiev v 3. a 4. kole získajú poukáţky na nákup v obchodných  
centrách TESCO. 

 
Informácie: Eva Králová, mobil: 0908 140 128 
  e-mail: kralova@vba.sk 
  informácie na stránke : http://www.vba.sk 

 
Organizátori z ŠK VAZKA Bratislava Vám prajú pretekársku pohodu a príjemné 
športové zážitky. 

 
   
  

Eva Králová    Marian Kazík 
riaditeľ pretekov   koordinátor pre školské športové súťaţe 
 
 

 
 

 

https://sql.demax.sk/squirrelmail/src/compose.php?send_to=slovakia%40orienteering.sk

