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

 
 

Propozície 
 

 
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky  

v ORIENTAČNOM BEHU  
základných a stredných škôl 
       školský rok 2010/2011 
 
 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
    Slovenský zväz orientačných športov  (SZOŠ) 
 
Usporiadateľ: Centrum voľného času Domino Vrútky na základe poverenia od 

Slovenského zväzu orientačných športov 
 

Technické zabezpečenie: Klub OB Martin 
 
Termín:   7. júna 2011 (utorok) – preteky jednotlivcov 
    8. júna 2011 (streda) – preteky štafiet 
 
Centrum pretekov: Múzeum slovenskej dediny Martin (skanzen) 
 
Odporúčaný príjazd: Autobusom MHD, linka č.10 alebo č.11 na konečnú na sídlisku 

Ľadoveň. Cestovné poriadky nájdete na http://doprava.martin.sk/.  
 Ak pricestujete vlakom do Vrútok, autobusové nástupište je 100 m 

od železničnej stanice.  
 Ak pricestujete diaľkovým autobusom do Martina, vystúpite na ulici 

Jesenského a MHD má zastávku oproti obchodnému domu PRIOR. 
 Od konečnej autobusu je potrebné pokračovať cca 1 500 m pešo, 

južným smerom. Areál skanzenu je vzdialený asi 1 200 m od 
južného okraja sídliska. Pozri http://martin.web-gis.sk/ 

 
Prezentácia:   V centre pretekov, 7. júna 2011 od 11,00 do 13,00 hod. 
 
Klasifikácia pretekov: 7. 6. 2011  - preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným  

   poradím KS 
 8. 6. 2011  - preteky 3-členných štafiet s určeným poradím KS 
 
Kategórie:   Žiaci základných škôl  narodení 1. 1. 1995 až 31. 12. 2000 
    Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1995 až 31. 12. 2000 

Žiaci stredných škôl  narodení 1. 1. 1991 až 31. 12. 1995 
Žiačky stredných škôl  narodené 1. 1. 1991 až 31. 12. 1995 
 

Účasť:    Víťazné 4-členné družstvá v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci 
   v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských 
   družstiev, z každého kraja SR.  

 
Systém súťaže: Školské majstrovstvá SR sa konajú v súťaži jednotlivcov a v súťaži 

štafiet, v ktorej budú súťažiť trojčlenné štafety v kategórii žiakov ZŠ, 



žiačok  ZŠ, žiakov SŠ a žiačok SŠ z jednej školy. Môžu štartovať aj 
štafety tvorené postupujúcimi jednotlivcami, tieto však nie sú 
hodnotené v súťaži družstiev. Ďalej môžu štartovať štafety 
nespĺňajúce podmienky zloženia štafety z jednej školy, taká štafeta je 
hodnotená iba mimo súťaž! 

 
Hodnotenie:    1. O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto 

   z pretekárov  nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce kontrolné 
   stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času časová prirážka 5 min. 

 
2. O poradí v kategórii štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom 

(treťom) úseku. Ak členovi štafety chýba orazené kontrolné 
stanovište, štafeta je zaradená za poslednú štafetu so všetkým 
orazenými KS podľa času. Do súťaže družstiev sa započítava čas s 
prirážkou za chýbajúce KS. 

 
3. O poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z 

oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet). Vyhráva 
družstvo s najnižším súčtom časov. 

 
Predpokladaný štart 00: jednotlivci 15,00 hod.       
    štafety  10,00 hod. 
 
Prihlášky:    do 31. 5. 2011 emailom na adresu: vaclavik@sevis.sk 

  Kópiu zašlite aj na adresu: slovakia@orienteering.sk 
 

Prihlášku spolu s výsledkami krajského kola zasiela príslušná škola, 
z ktorej je postupujúce školské družstvo, resp. postupujúci 
jednotlivci. Prihláška musí obsahovať presný názov školy, zoznam 
pretekárov (meno, priezvisko, dátum narodenia), meno vedúceho 
(vedúcich), spôsob dopravy a predpokladaný čas príjazdu na 
podujatie.  
Sprievodnou osobou pre jednotlivca, ktorý je jediným postupujúcim 
z konkrétnej školy, pokiaľ to bude možné, bude poverená osoba 
(vedúci) z niektorého školského družstva z príslušného mesta alebo 
kraja. Prípadné problémy s doprovodom je potrebné konzultovať s 
koordinátorom školských športových súťaží v OB (viď informácie). 

 
Úhrada:  Podľa hospodárskych smerníc SZOŠ. 
 Vo výške zdokladovaného cestovného. Pri použití súkromného 

motorového vozidla vo výške paušálnej náhrady 0,15 eura/1 km 
(minimálna obsadenosť: vodič + 3 pretekári). 

 
Štartovné:    Neplatí sa. 
 
Ubytovanie:  Internát Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, Martin- 

Priekopa. Pozri http://www.sosd.sk 
 
Stravovanie:    Začína večerou v utorok a končí obedom (balíčkom) v stredu. 
 
Mapa: Na pretekoch bude po oba dni použitá nová mapa pre orientačný beh 

v mierke 1:5 000, ekvidištanta 2,5 m, rozmer A4, tlačená na 
laserovej tlačiarni. Autor Volodymyr Kocymjuk, revízia Martin 
Václavík (jar 2011). 



Opis terénu: Priestor pretekov sa nachádza v areáli skanzenu a priľahlých 
ihličnatých lesíkoch a otvorených priestoroch s veľkým množstvom 
umelých i terénnych detailov. Terén je prehľadný, čistý, umožňujúci 
rýchly beh. 

 
Razenie: Bude použitý elektronický raziaci systém Sport ident. Pretekár 

používa ako pretekársky preukaz elektronický čip (SI preukaz). 
Pretekár zaznamená svoj prechod kontrolným stanovišťom pomocou 
SI preukazu tak, že ho zasunie do elektronickej jednotky, ktorá je 
súčasťou kontrolného stanovišťa. Táto jednotka indikuje zvukovo 
(pípnutím) a svetelne (bliknutím) správne zaznamenanie prechodu 
pretekára kontrolným stanovišťom. Pokiaľ bude zariadenie SI 
nefunkčné, je potrebné oraziť prechod KS mechanicky, t.j. raziacimi 
kliešťami do mapy (raziace kliešte sú tiež súčasťou raziaceho 
zariadenia). 

 
Poznámka: Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI preukazov 

do prihlášky! Ostatným účastníkom poskytne SI preukaz 
usporiadateľ. 

 
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Martin Václavík  R1 
    hlavný rozhodca Dušan Richter  R1  
    staviteľ tratí  Marian Kazík  R1 
 
Vyhlásenie výsledkov: Po jednotlivých pretekoch v priestore zhromaždiska. 
 
Poistenie: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu 

poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží 
zodpovedá vysielajúca organizácia. 

  
Preukazovanie totožnosti: V školských športových súťažiach je možné požiadať o overenie 

totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca u žiakov 
ZŠ, alebo preukazom totožnosti u stredoškolákov). Toto právo 
prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého zo 
súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady 
mať pri sebe. 

 
Ceny: Prví traja v kategóriách jednotlivcov, štafiet a družstiev obdržia 

medaily a diplomy. 
 
Informácie:   Marian Kazík, koordinátor školských súťaží v OB 
    Slovenský zväz orientačných športov,  

  Junácka 6, 832 80 Bratislava 
  tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 0905 263146 
  e-mail: slovakia@orienteering.sk 
   MartinVáclavík , vaclavik@sevis.sk, 0903/ 821 303 

 
Poznámka: Obe súťaže budú zároveň prvými 2 kolami ligy školských družstiev v 

orientačnom behu. Ligy sa môžu v súlade s organizačnými predpismi 
LŠD v OB 2011 zúčastniť aj na MSR nepostúpivšie školské družstvá, 
účastníci z týchto školských družstiev sa však zúčastňujú súťaže na 
náklady svojej školy.  
 
 

Martin Václavík, riaditeľ pretekov  Marian Kazík, koordinátor školských súťaží v OB 


