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

Propozície

Liga školských družstiev v orientačnom behu  2013, 1. a 2. kolo
(v rámci školských M SR v orientačnom behu 2012/2013)

       

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská asociácia športu na školách

Usporiadateľ: Z poverenia SZOŠ - Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Termín: 5. júna 2013 (streda) – preteky jednotlivcov
6. júna 2013 (štvrtok) – preteky štafiet

Centrum pretekov: Budmerice, 
areál kaštieľa

Prezentácia: V Budmericiach, 5. 6. 2013, 11:00 – 13:00   

Klasifikácia pretekov:

jednotlivci Preteky  jednotlivcov  v orientačnom  behu  s určeným  poradím 
KS. Štartuje sa intervalovo. V pretekoch jednotlivcov sa víťazné 
časy v  kategóriách pohybujú okolo 20 - 25 minút.
O  poradí  v  kategórii  rozhoduje dosiahnutý  čas.  Nikto  z 
pretekajúcich  nie  je  diskvalifikovaný,  za  každú  chýbajúcu 
kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.

štafety     Štartuje sa hromadne, prvé úseky všetkých štafiet v kategórii  
vybehnú naraz. Súťažia trojčlenné štafety v každej kategórii. Po 
každom úseku sa "odovzdávka" vykonáva dotykom pretekára  
dobiehajúceho s pretekárom vybiehajúcim. Časy najlepších na  
jednom úseku sa pohybujú okolo 10 - 15 minút.
O poradí v súťaži štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom 
úseku. Ak niektorému členovi štafety chýba orazené kontrolné 
stanovište v preukaze, štafeta je vo výsledkoch zaradená podľa 
času až za poslednú štafetu so všetkými KS.

Kategórie: Žiaci narodení 1. 1. 1997 a mladší
Žiačky narodené 1. 1. 1997 a mladšie
Študenti narodení 1. 1. 1993 a mladší
Študentky narodené 1. 1. 1993 a mladšie 

Hodnotenie: O  poradí  školských  družstiev  v  pretekoch  jednotlivcov  rozhoduje  súčet 
najlepších časov 3 členov družstva. Najlepšie je družstvo s najnižším súčtom 
časov.



Poradie  školských družstiev  v  pretekoch  štafiet  je  dané  priamo  výsledkami 
tejto súťaže. Najlepšie je družstvo s najnižším dosiahnutým časom (so žiadnou 
chýbajúcou kontrolou).

Pozn.:
Pretetekári nepovstúpivší na školské M SR, čiže zúčastňujúci sa iba ligy škol. 
družstiev, štartujú v súťažiach M SR mimo súťaž. Pre ligu školských družstiev 
budú  vyselektované  výsledky,  v  ktorých  budú  iba  pretekári  súťažiaci  v 
školských družstvách.

Predpokladaný štart 00: jednotlivci 5. 6. 2013 14:30 hod.
štafety 6. 6. 2013 10:00 hod.

Prihlášky: do 29. 5. 2013 e-mailom na adresu: slovakia@orienteering.sk

Prihláška  musí  obsahovať  zoznam  pretekárov  (meno,  priezvisko,  dátum 
narodenia,  presný  názov  školy),  meno  vedúceho,  spôsob  dopravy  a 
predpokladaný čas príjazdu na podujatie. 
Družstvá  štartujúce  na  M SR sa do  ligy prihlasovať  nemusia,  budú do nej 
zaradené automaticky.

Štartovné: 0,00 eur - neplatí sa
(za pretekárov v LŠD 2013 štartové poplatky uhrádza SZOŠ)

Doprava, ubytovanie a stravovanie:    v réžii účastníkov (na účastníkov ligy sa 
podmienky pre účastníkov M SR nevzťahujú)

Pozn. Na záväzné požiadanie zabezpečí usporiadateľ miesto na 
ubytovanie  vo  vlastných  spacích  vakoch  (3,00  eurá/1 
osoba),  takisto  na  požiadanie  je  možné  zabezpečiť  aj 
stravovanie  (polpenzia  7,00  eur/1  osoba,  plná  penzia 
10,50 eura/1 osoba).

Mapa: Na pretekoch bude po oba dni použitá nová mapa pre orientačný beh v mierke 
1:5 000, ekvidištanta 5 m, rozmer A4, tlačená na laserovej tlačiarni.

Opis terénu: Priestor pretekov tvorí park s detailmi a umelými objektmi, lúky a lesopark, 
parkové i poľné cesty, chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, 
terén je rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi.

Razenie: Elektronický, SportIdent.

Výstroj: Odporúčame pokrytie dolných končatín a buzolu. 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Pavol Poláček
hlavný rozhodca Marian Kazík
staviteľ tratí Vladislav Piják

Informácie: Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel.: 02/ 4924 9207, mobil: 0905 263146
e-mail: slovakia@orienteering.sk 

Pavol Poláček Marian Kazík
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca

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


ČASOVÝ HARMONOGRAM (predbežný):

Streda 5. 6. 2013 preteky jednotlivcov

11,00 - 13,00 - prezentácia

14,00 - oficiálne otvorenie pretekov

14,30 - štart 00 - M SR – jednotlivci

15,30 - štart pretekárov štartujúcich iba v LŠD v OB 2013

16,00 – 16,30 - poslední pretekári v cieli
- príjem poradia úsekov pre preteky štafiet (formulár) 

16,30 - 16,45 - vyhlásenie výsledkov - M SR jednotlivci

17,30 - 19,00  - večera

Štvrtok 6. 6. 2013 preteky štafiet

8,30 - 9,10 - výdaj štartových čísel pre preteky štafiet

9,30 - ukážka odovzdávky

10,00 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie  žiaci a študenti
10,05 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie žiačky a študentky

12,00 - poslední pretekári v cieli 

12,30 - 13,00 - vyhlásenie výsledkov M SR štafiet, M SR školských družstiev
- oficiálne ukončenie pretekov
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