
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Slovenský zväz orientačných športov 

Krajský školský úrad v Bratislave, Teplická 4 

 

POKYNY 

Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja 

v orientačnom behu 

žiakov základných a stredných škôl 

školský rok 2010/2011 
 

 
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Organizátor: Krajský školský úrad v Bratislave 

 

Usporiadateľ Z poverenia Krajského školského úradu  

a technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava 

 

Termín: 12. 5. 2011 (štvrtok) 

 

Miesto:  Bratislava – Koliba 

Centrum pretekov:   Cvičná lúka na Kamzíku, pri bobovej dráhe 

 

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: 9,00 - 9,30   v centre pretekov 

 

Štart: prvý pretekár o 10,00 – intervalovým spôsobom 

 

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:  mapa pre orientačný beh SOMÁRSKA LÚKA, mierka 1:7 500, 

ekvidištanta 5 m, stav 2010, rozmer A4, mapa nie je vodovzdorne upravená 

 

Mapu pretekár po dobehnutí odovzdá spolu s preukazom v cieli. 

Mapy budú pretekárom vydané po skončení pretekov. 

Svojvoľný pohyb počas súťaže 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. 

POZOR! V teréne je už dosť veľké množstvo kliešťov, po pretekoch venujte 

dôslednú pozornosť kontrole svojho tela. Asfaltové cesty sa neprebiehajú, 

pohyb motorových vozidiel v priestore pretekov nepredpokladáme, napriek 

tomu buďte pozorní, ostražití a vzájomne ohľaduplní!  

 

Funkcionári pretekov:  riaditeľ pretekov: Eva Králová    

   hlavný rozhodca: Marian Kazík      

staviteľ tratí:  Marian Kazík 

 

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


Hodnotenie:   Školské športové súťaţe v orientačnom behu sú súťaţami školských   

    druţstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.  

 

    Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v kaţdej  

    kategórii a súťaţ školských druţstiev. Vyhodnotení pretekári dostanú  

    diplom a ceny od sponzorov.  V kaţdej kategórii sa sčítajú dosiahnuté časy troch 

    najlepších jednotlivcov z kaţdej zúčastnenej školy (resp. z kaţdého školského  

    druţstva). Vyhráva druţstvo s najniţším súčtom časov. Dvaja a menej druţstvo  

    netvoria! 

    O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto zo súťaţiacich  

    nie je diskvalifikovaný, za kaţdú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava  

    k dosiahnutému času 5 minút. 

 

Postupový kľúč na školské M SR - uskutočnia sa 7. a 8. júna 2011 v Martine: 

         najlepšie školské druţstvo (4-členné) v kaţdej kategórii 

        + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho školského druţstva 

 

Občerstvenie:  voda v cieli, horalka 

    

Dĺžky tratí a opisy KS: - ţiaci ZŠ   1,9 km / 11 KS / prevýšenie 45 m 

    - ţiačky ZŠ   1,5 km /   9 KS / prevýšenie 35 m 

    - študenti SŠ   2,4 km / 16 KS / prevýšenie 75 m 

    - študentky SŠ  2,0 km / 12 KS / prevýšenie 55 m 

 

    Opisy kontrol sú v slovnej podobe k dispozícii na nástenke a vytlačené  

    aj na mapách. 

 

Časový harmonogram: 9,00 - 9,30  prezentácia 

  09,45  otvorenie a technické informácie 

  10,00  štart 00:00 

  12,30  príchod posledných pretekárov do cieľa 

  13,00  vyhlásenie výsledkov 

 

WC:  K dispozícii budú chemické WC v centre pretekov. Udržiavajte čistotu! 

 

Výsledky:  Priebeţne budú vyvesované v cieli. 

  Oficiálne výsledky budú zaslané všetkým zúčastneným školám e-mailom, spolu  

  s propozíciami na školské M SR. 

   

Poznámky: Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielacej školy. Účastníci 

nie sú poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné poistenie.  

 

 Pedagogický dozor ţiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich ţiakov, 

dodrţiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov. 

Pred odchodom z pretekov pozbierajte po sebe odpadky! 

 

 Šatne na prezliekanie nie sú k dispozícii, na odloţenie vecí vyuţite stan.  

  

 Pretekári, ktorí dobehnú do cieľa sa musia zdrţiavať v priestore zhromaţdiska a 

neovplyvňujú priebeh pretekov! 

   

 Vedúci druţstva preberá občerstvenie na základe prihlášky s podpismi.  

 Pri vyhodnotení odmenení pretekári podpíšu odovzdávajúci protokol.  

 

 Cestovné bude preplatené len postupujúcim pretekárom z mimobratislavských  

 škôl.  

 
Sponzori : Krajský školský úrad, redakcia SME, UNION, McDonald´s   

 

  Eva Králová       Marian Kazík 

  riaditeľ pretekov      hlavný rozhodca 


