
Propozície rebríčkovej súťaže 
SANASPORT CUP 2018 

v orientačnom behu pre rok 2018

Cieľom súťaže  (oblastný  rebríček  Západnej  oblasti  SZOŠ)  je predovšetkým  motivovať 
pretekárov v oblasti k pravidelnej účasti na pretekoch a porovnávať si vzájomne výkony. 
Vrcholovým športovcom je určená rankingová súťaž SZOŠ.

Hodnotenie rebríčka: Do rebríčkovej súťaže sa započítavajú výsledky zo všetkých kôl ob
lastného rebríčka, ktoré sa uskutočnia v danom roku. Do rebríčka sa započítavajú preteky 
v šprinte, na krátkej trati aj na dlhej trati, prípadne nočné preteky ak sa uskutočnia. Štafe
ty  sa  nezapočítavajú.  Do  celkového  súčtu  sa  berie  N-2  najlepších výsledkov  z  N 
uskutočnených pretekov, najviac však 10.

Kategórie:
Sledovať a vyhodnocovať sa budú kategórie OPEN,
M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M19-, M40-, M55-
W-10, W-12, W-14, W-16, W-18, W19-, W40-, W55-
Nehodnotia sa kategórie RD a Nábor.

Bodovanie:
Víťaz jednotlivých kôl dostáva 50 bodov, druhý pretekár v poradí 45, tretí 40, štvrtý 35 a 
piaty 30. Nasledujúci pretekári majú 29, 28, atď až po jeden bod. Jeden bod získavajú 
všetci, ktorí preteky absolvovali. Diskvalifikovaný pretekár získava 0 bodov.
Ak sa  dvaja  pretekári  umiestnia  na rovnakom mieste,  získavajú  obaja  príslušný  počet 
bodov.

Spracovanie rebríčka:
Rebríček  bude  spracovávať  a  zverejňovať  Richard  Balogh  (SKS6901).  Podkladom  pre 
bodovanie budú výsledky v IS SZOŠ. Spracovateľ si vyhradzuje možnosť nehodnotiť prete
károv s nesprávne uvedeným alebo neuvedeným registračným číslom.

Víťazom  rebríčka v  danej  kategórii  sa  stáva  pretekár  s  najvyšším  súčtom  bodov. 
Vyhlásenie celkových výsledkov Rebríčka za rok 2018 prebehne na prvých rebríčkových 
pretekoch roku 2019. Vyhlásení budú prví traja pretekári v kategórii M-10 a W-10 a  víťazi 
v ostatných kategóriach. Zároveň získajú aj drobné odmeny od ZO SZOŠ.

Sponzor rebríčkovej súťaže
Sponzorom rebríčkovej súťaže je spoločnosť Sanasport. Usporiadatelia jednotlivých kôl sú 
povinní:

- vo  všetkých  dokumentoch  používať  názov  rebríčkovej  súťaže:  Sanasport  Cup 
namiesto doterajšieho označenia „rebríček Západnej oblasti SZOŠ“

- v propozíciách,  pokynoch  a na  mape  umiestniť  logo  spoločnosti  Sanasport  (k 



dispozícii na http://www.orienteering.sk/page/zapadna-oblast-rebricky)
- na  svojej  webstránke  umiestniť  logo  Sanasport  s odkazom  na  webstránku 

spoločnosti Sanasport 

Spoločnosť Sanasport 
- venuje na ceny 350,- EUR na konci sezóny, ceny budú venované víťazom kategórií  

MW12, MW14, MW16 a MW18
- podporí 3 (4) vybrané podujatia seriálu Sanasport Cup sumou 40 EUR/podujatie
- členovia klubov seriálu Sanasport Cup majú 20% zľavu z MOC na nákupy v predajni 

Sanasport v Bratislave

V Bratislave, 10. januára 2018


