
P r o p o z í c i e
okresného kola v orientačnom behu

pre žiakov a študentov okresov Bratislava I. a Bratislava III. 
v školskom roku  2008 -  09

Vyhlasovateľ:  Okresný úrad  I. a III. - odbor školstva 
                         Okresná rada  Slovenskej asociácie na školách  I. a  III.  

Organizátor:  Gymnázium Jána Papánka Vazovova  6 Bratislava

Technické zabezpečenie:      Športový klub VAZKA Bratislava    
                                          

Priestor:  Bratislava – Račianské mýto a sídlisko smerom na Raču

Termín:  21. 4. 2009 (utorok)

Centrum pretekov:  park na Račianskom mýte (pred reštauráciou Malý Bajkal )
Prezentácia:  9,00 - 10,00 

Štart prvých pretekárov:  od 10,30 intervalovým spôsobom

Kategórie:  - žiaci ZŠ (nar. 1. 1. 1993 a mladší)
- žiačky ZŠ (nar. 1. 1. 1993 a mladšie)
- študenti SŠ (nar. 1. 1. 1989 a mladší)
- študentky SŠ (nar. 1. 1. 1989 a mladšie)

              Počet pretekárov štartujúcich za školu nie je obmedzený,  pokiaľ budú  
prihlásení vopred /kvôli mapám/!

Prihlášky:
Písomne na adresu:   Eva Králová, Rezedová 28,  Bratislava  821 01

kralova  @  vba.sk            M : 0908 140 128
alebo : tel. a fax : 52 49 72 96  /Jaroslava Argajová, kabinet TV/     

Termín prihlášok:  do  17.4.2009

Mapa: RAČKO   - mierka 1: 5 000   

Hodnotenie:  Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami 3-členných školských družstiev. 
Súťažia jednotlivci, ale do vyšších súťaží postupujú 3-členné družstvá z jednej školy + 
víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom postupujúceho družstva. O poradí 
družstiev rozhoduje súčet 3 najlepších časov jednotlivcov z jedného školského 
družstva. 

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!

O  poradí  v  kategórii  rozhoduje  dosiahnutý  čas.  Nikto  z  pretekajúcich  nie  je 
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 
minút.
Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia, jedno chýbajúce  
a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bolo pripočítaných 1x 5 trestných  
minút.
Príklad 2:  Pretekár  má oraziť  5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych  
razení.  K dosiahnutému času  mu bolo prirátaných 0  trestných minút.  Razenie  je  v  
poriadku.
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Postup: Z okresných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie školské družstvá, alebo 
2 najlepšie  družstvá + víťaz v príslušnej  kategórii,  ak nie je  členom postupujúceho 
školského družstva. 
Prakticky môžu byť obe družstvá z jednej školy, ak sú účastníci vopred rozdelení do 
príslušných  kolektívov. 
Napr. 6 detí súťaží za ZŠ Nižná 1, 7 detí za ZŠ Nižná 2.
V prípade, že niekto z postupujúcich víťazov (ak nie je členom postupujúceho družstva) 
odmietne právo postupu, nepostupuje zaňho iný pretekár! Menovité zloženie členov v 
družstve ktoré postúpilo na krajské kolo nemusí byť zhodné s menami, ktorých časy sa 
do výsledku družstva započítali v kole okresnom. O zložení družstva rozhoduje škola. 
Dôležitá je najmä školská príslušnosť.

Postupový kľúč na krajské kolo:
2 najlepšie školské družstvá v každej kategórii

alebo 2 najlepšie družstvá + víťaz v príslušnej kategórii, ak nie je členom postupujúceho 
školského družstva

Krajské kolo: Uskutoční sa 13. 5. 2009 v Pezinku.

Podmienky účasti: - súpiska pretekárov školy s celým dátumom narodenia žiaka, potvrdená 
                                      riaditeľstvom školy a menom vedúceho
                                 - každý účastník je povinný mať pri sebe poukaz poistenca
   za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola, pretekár štartuje    
   na vlastné nebezpečie.
                                 - vyžadujeme športové oblečenie a športovú obuv

Riaditeľ súťaže: Jaroslava Argajová – Gymnázium J.P. Vazovova 6
Technický riaditeľ          Eva Králová           -  ŠK VAZKA Bratislava
Hlavný rozhodca: Marián Kazík        
Stavba tratí: Miroslav Lago
  


