
Ministerstvo školstva SR
Slovenská asociácia športu na školách

Propozície
Školských majstrovstiev Slovenskej republiky 

v ORIENTAČNOM  BEHU 
základných a stredných škôl

Liga školských družstiev v orientačnom behu  1.- 2. kolo
       školský rok 2008-09

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Slovenská asociácia športu na školách
Slovenský zväz orientačných športov 

Usporiadateľ: Z poverenia KŠU Bratislava a KR SAŠŠ Bratislava
Gymnázium J. Papánka, Vazovova ul., Bratislava
v spolupráci s ŠK VAZKA Bratislava 

Termín: 9. júna 2009 (utorok) – preteky jednotlivcov
10. júna 2009 (streda) – preteky štafiet

Centrum pretekov: Bratislava – Patrónka
amfiteáter na Partizánskej lúke (Železná studnička) 

Prezentácia: V centre pretekov 9. júna 2009 od 11, 30 do 14,00 hod.
Pri prezentácii je nutné odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré 
tvoria prílohu propozícií!

Klasifikácia pretekov: 9. 6. 2009 - preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným 
poradím KS.

10. 6. 2009 - preteky 3-členných štafiet s určeným poradím KS.

Kategórie: Žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší
Žiačky narodené 1. 1. 1993 a mladšie
Študenti narodení 1. 1. 1989 a mladší
Študentky narodené 1. 1. 1989 a mladšie

Štafety: Školské majstrovstvá SR sa konajú aj v súťaži štafiet, v ktorej budú súťažiť 
trojčlenné  štafety v kategórii  žiakov,  žiačok,  študentov a študentiek  z jednej 
školy.
Môžu  štartovať  aj  štafety  nespĺňajúce  podmienky  zloženia  štafety  z jednej 
školy, no takáto štafeta je hodnotená iba mimo súťaž!

Účasť: Víťazné 3-členné družstvá v každej kategórii  a víťazní jednotlivci,  ak nie sú 
členmi postupujúceho družstva, z každého kraja SR. 



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 minút.

2. O poradí v kategórii štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom (treťom) 
úseku.  Ak  členovi  štafety  chýba  orazené  kontrolné  stanovište  v  preukaze, 
štafeta je diskvalifikovaná.

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 27. 5. 2009 písomne na adresu:
Jaroslava Argajová, Gymnázium J. Papánka , Vazovova 6, 811 07 Bratislava
E - mailom - argi@vazka.sk
Kópie zašlite na adresy: kralova@  vba.sk   a slovakia@orienteering.sk

Prihlášku zasielajú postupujúce školy na priloženom formulári. Prihláška musí 
obsahovať  zoznam  pretekárov  (meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  presný 
názov školy), meno vedúceho (vedúcich) krajského družstva, spôsob dopravy a 
predpokladaný čas príjazdu na podujatie. Zároveň je potrebné vyplniť zoznam 
pretekárov na ubytovanie a stravu v priloženom formulári.

Úhrada: Podľa smerníc SAŠŠ, pokyny k cestovnému v prílohe.
Poznámka:
Na školských M SR môžu štartovať aj  víťazní jednotlivci z krajských kôl – 
pokiaľ  nie  sú  členmi  postupujúcich  družstiev.  Za  ich  doprovod  zodpovedá 
riaditeľ  príslušnej  školy.  Cestovné  a iné  náležitosti  sa  však  preplácajú  iba 
pretekárom (nie doprovodu) a v rozsahu úhrady stanovenej pre družstvá.
Náklady sa preplácajú maximálne 4 vedúcim z jedného kraja.

Štartovné: 1 EUR /1 účastník.

Ubytovanie : hotel PLUS - Trnávka, Bulharská ul. 72. 

Doprava a stravovanie :    podrobné informácie budú uverejnené v nasledujúcom bulletine

Mapa:Na pretekoch bude použitá nová mapa pre orientačný beh KLEPÁČ /2009/,
v mierke 1: 5000, ekvidištancia  5m, autor: Peter Mlynárik. 

Opis terénu: Priestor  pretekov  sa  nachádza  v okrajovej  časti  mesta  v  lesoparku,  kde  je 
množstvo  zelene,   chodníkov  a rôznych  terénnych  detailov.  centrum  je 
v športovom areáli na Partizánskej lúke.
Preteky sa uskutočnia za plnej automobilovej prevádzky po ceste, ktorá vedie 
dolinou preto dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prebiehaní cez ňu.

Razenie: Bude  použitý  elektronický  raziaci  systém  SportIdent  (pretekár  používa 
elektronický čip ako pretekársky preukaz). Pretekár zaznamená svoj prechod 
kontrolným stanovišťom pomocou  čipu  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 
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potrebné označiť  prechod KS mechanicky,  t.j.  raziacimi  kliešťami  do mapy 
(raziace kliešte sú tiež súčasťou raziaceho zariadenia).

Poznámka: Pretekári, ktorí vlastnia čipy SI uvedú svoje čísla čipov v prihláške!

Funkcionári
pretekov: riaditeľ pretekov Jaroslava Argajová

hlavný rozhodca Eva Králová
staviteľ tratí Mikuláš Šabo, Stanislava Fajtová

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 (preukazom poistenca u žiakov ZŠ alebo preukazom totožnosti 
u stredoškolákov).
Toto  právo  prislúcha  hlavnému  rozhodcovi  alebo  vedúcemu  súťažného 
družstva. Každý účastník je povinný tieto doklady mať pri sebe.

Ceny: Prví traja v kategóriách jednotlivcov (jednotlivci i družstvá) a štafiet obdržia 
medaily,  diplomy  a  ceny  od  sponzorov.  Víťazní  jednotlivci  a  členovia 
víťazných  školských  družstiev  v  kategórii  jednotlivcov  i  v  kategórii  štafiet 
získajú odznak ”Školský Majster SR”.

Informácie: predseda odvetvovej sekcie orientačného behu SAŠŠ:
Marian Kazík, Slovenský zväz orientačných športov, 
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 0905 263146
e-mail: slovakia@orienteering.sk
Eva Králová, 0904 140 128 , kralova@vba.sk,    www.vba.sk
Mgr. Vladimír Černušák – predseda KR SAŠŠ Bratislava, vlad.cer@post.sk, 
www.sass.sk,   Jaroslava Argajová, argi@vazka.sk

 

Jaroslava Argajová Anton Javorka  Eva Králová
riaditeľka pretekov predseda SAŠŠ  hlavný rozhodca

Úhrada   Všetky náklady účastníkom budú uhradené podľa platných smerníc SAŠŠ.

UPOZORNENIE K DOPRAVE: 
Pri  použití  spojov  hromadnej  verejnej  dopravy(vlak,  autobus)  sa 
bude cestovné preplácať do výšky predložených cestovných lístkov.
Pri ceste vlakom (len 2.triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri 
nevyužití  skupinovej  zľavy bude cestovné  prepočítané  na skupinovú 
zľavu a preplatené bude iba v tejto výške. Rýchlik možno použiť nad 
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80 km. Lístky a miestenky za cestu späť budú preplatené až po ich 
zaslaní  po  návrate.  Najlepšie  je  udať  číslo  účtu,  na  ktorý  budú 
vynaložené prostriedky zaslané.  
Pri  použití  súkromného  motorového vozidla sa  cestovné   bude 
preplácať  na  základe  priemernej  spotreby  súkromného  motorového 
vozidla. K tomu je nevyhnutné doložiť fotokópiu technického preukazu 
tak,  aby  tam bola  zreteľná  ŠPZ,   výška  spotreby a doklad  o nákupe 
pohonných hmôt, zakúpených v deň cesty, maximálne 1 týždeň dozadu.
Nie je podstatná výška čerpania pohonných hmôt, doklad je potrebný 
k zdokladovaniu ceny PHM.
Bez predloženia  niektorého dokladu nebude náhrada vyplatená. 
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov 
nepresiahne  celkovú  sumu  nákladov  pri  použití  verejnej  hromadnej 
dopravy  (k  úhrade  treba  predložiť  faktúru,  objednávku,  stazku 
a zoznam prepravovaných osôb!!!).  Výška nákladov musí byť vopred 
dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.  V prípade,  ak fakturovaná čiastka 
nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.

Pri  neospravedlnenej  neúčasti  (družstva,  či jednotlivca)  vyhlasovateľ  je 
oprávnený požadovať úhradu  vynaložených nákladov. 
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