
Slovenský zväz orientačných športov

LIGA ŠKOLSKÝCH DRUŽSTIEV V ORIENTAČNOM BEHU 2012

ORGANIZAČNÉ PREDPISY

Slovenský zväz orientačných športov uviedol do praxe v jeseni 2008 súťaž pre školské družstvá v 
rámci národných rebríčkových pretekov v orientačnom behu. 

V r. 2009 sa uskutočnila liga školských družstiev už ako samostatná súťaž, jej cieľom bolo najmä 
umožniť súťažiť školským družstvám z celého Slovenska aj mimo postupových školských súťaží. Veľkým 
pozitívom bol zvýšený záujem zo škôl, ktoré sa o orientačný beh zaujímali iba okrajovo, a tlak samotných 
účastníkov na pokračovanie v tejto súťaži aj v ďalších rokoch. 

Liga  školských  družstiev  v  orientačnom  behu  2010  oproti  roku  2009  zaznamenala  ohromný 
účastnícky nárast počtu školských družstiev, ktoré sa zapojili aspoň do 1 kola. Spolu to bolo 196 detí zo 49 
školských družstiev z 31 škôl (v r. 2009 to bolo 30 družstiev z 22 škôl). Súčasťou ligy v r. 2010 bola aj 
kvalifikácia na školské majstrovstvá sveta v OB 2011.

Rok 2011 priniesol znovu nárast v počte účastníkov i v počte zapojených školských družstiev, ktoré 
štartovali aspoň v jednom kole. Spolu to bolo 327 detí zo 76 školských družstiev zo 49 škôl.

Liga školských družstiev v orientačnom behu je zaradená do B kategórie športových súťaží žiakov.

Zásadné podmienky pre ligu školských družstiev v OB 2012:

- súťaže neuskutočňovať priamo v rámci národných súťaží v OB,
- preteky realizovať iba na mapách veľkých mierok, minimálne v mierke 1:10 000,
- prispôsobiť  stavbu  tratí  tak,  aby  orientačne  i  fyzicky  boli  zvládnuteľné  aj  menej  skúseným 

pretekárom so základnými návykmi techniky orientácie,
- spestriť  ligu  zaradením  súťaženia  družstiev  formou  hliadok,  súťažami  štafiet,  alebo  iným 

spôsobom,
- do ligy sú zaradené aj iné školské športové súťaže v OB (napr. školské MSR v OB).

Technické informácie:

Kategórie pre ligu školských družstiev v OB 2012: 
Žiaci základných škôl       narodení 1.1.1996 a mladší
Žiačky základných škôl    narodené 1.1.1996 a mladšie
Žiaci stredných škôl       narodení 1.1.1992 a mladší
Žiačky stredných škôl       narodené 1.1.1992 a mladšie

Jedno  školské  družstvo  tvoria  4  pretekári  jedného  pohlavia  v  príslušnej  kategórii.  Takéto 
družstvo môže byť zložené iba zo žiakov jednej školy! Pre zisk bodov do celkového hodnotenia je potrebné, 
aby min. 3 osoby tvoriace jedno školské družstvo boli klasifikované vo výsledkoch z jedného kola ligy. Do 
výsledku družstva sa započítavajú výsledky 3 najlepších jednotlivcov.

Súťaže ligy školských družstiev v OB 2012 (predpokladaný program):
1. kolo - 5. 6. - Školské MSR v OB - jednotlivci - Skalka
2. kolo - 6. 6. - Školské MSR v OB - štafety - Skalka
3. kolo - 12. 10. - pred pretekmi Jelení paroh - šprint - Zvolen
4. kolo - 12. 10. - pred pretekmi Jelení paroh - jednotlivci – voľný výber KS - Zvolen

Pozn. Technické zabezpečenie: 1.-2. kolo Ekonóm Banská Bystrica
3.-4. kolo Mladosť Zvolen



Z jednej  školy  sa  ligy  môže  zúčastniť  aj  viac  družstiev  v  jednej  kategórii,  ak  splní  podmienku  účasti 
minimálne  4  jednotlivcov  v  družstve  A.  Ak  v  niektorom kole  nastúpi  viac  družstiev  z  jednej  školy  v 
príslušnej kategórii, vo výsledkoch bude vždy družstvo s lepším výsledkom označené ako družstvo A.

Pozn. Keďže sa vlastne začína majstrovstvami školskej mládeže, účasť v ďalších kolách ligy sa odporučí 
najmä  týmto  družstvám,  u  ostatných  školských  družstiev  je  "spontánna"  účasť  na  náklady 
vysielajúcej zložky vítaná. 
Účelový príspevok MŠVVaŠ SR na LŠD v OB 2012 nie je pridelený, náklady v plnej výške znášajú 
účastnícke družstvá sami.
Pre  kategorizáciu  sa  uplatňuje  podmienka  veku a  školskej  príslušnosti.  Pre  zaradenie  školského 
družstva do správnej kategórie rozhoduje školská príslušnosť a vek členov družstva. 

Účasť:

Každá škola musí predložiť súpisku, koľko školských družstiev z jej školy bude v lige pretekať. Ak prihlási 
viac družstiev v jednej kategórii, nie je potrebné vopred určiť, ktoré osoby sú členmi ktorého družstva, toto 
uvedie zodpovedná osoba pri prihlasovaní sa na konkrétne preteky.
V tejto súpiske musí byť zoznam pretekárov s ich dátumami narodenia. Tento zoznam je možné dopĺňať aj v 
priebehu ligy.
Tento zoznam stačí predložiť priamo v mieste podujatia - pred prvým kolom ligy. 

Na školských M SR môžu štartovať aj nepostupujúce družstvá, ktoré súťažia v lige školských družstiev, tieto 
družstvá však štartujú kompletne na vlastné náklady.

Hodnotenie:

Tak ako v školských súťažiach. O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je 
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.

Do  výsledkov  družstva  sa  započíta  súčet  časov  3  najlepších  členov  družstva  v každých  pretekoch 
jednotlivcov. Jedna škola môže postaviť ľubovoľný počet družstiev.

O celkovom poradí družstiev v   LŠD 2012 rozhoduje:  
- súčet 3 najlepších umiestnení družstva v jednotlivých kolách (3 zo 4 podujatí).
Pri nerozhodnom bodovom zisku rozhodne štvrtý lepší výsledok.
Pozn. Ak by sa niektoré z kôl neuskutočnilo, alebo bolo z nejakého dôvodu anulované, o celkovom poradí by 
sa rozhodovalo takto: 2 z 3 podujatí.

Víťazné družstvo ligy v každej kategórii získa diplom a cenu. 

Druhy pretekov:

jednotlivci / šprint Štartuje sa  intervalovo.  V pretekoch jednotlivcov sa víťazné časy v  kategóriách 
pohybujú okolo 20 - 25 minút, v šprinte okolo 10 - 15 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. 

jednotlivci / voľný výber poradia KS
Štartuje sa intervalovo alebo hromadne. V pretekoch sa víťazné časy v kategóriách pohybujú okolo 

20 - 25 minút.
Úlohou pretekára je "navštíviť" všetky kontrolné stanovištia na jeho trati, poradie si však volí sám 

podľa vlastného uváženia.
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 (treťom) úseku. Ak 
niektorému členovi štafety chýba orazené kontrolné stanovište v preukaze, štafeta je 
zaradená vo výsledkoch podľa času až za poslednú štafetu so všetkými KS.

Prihlášky:
• Prihláška školy a jej školských družstiev formou oznamu záujmu o účasť v súťaži 
(stačí jedna prihláška, družstvá budú zaradené do ligy) musí byť zaslaná do 1. 6. 2012 v 
elektornickej alebo písomnej podobe:

Buď e-mailom na: slovakia@orienteering.sk
alebo poštou na adresu: Slovenský zväz orientačných športov

Junácka 6
832 80 Bratislava

Prihláška musí obsahovať:
• presný názov školy
• zoznam družstiev
• zoznam pretekárov v príslušnom družstve – meno, priezvisko, dátum narodenia
• meno zodpovednej osoby za družstvo resp. družstvá z jednej školy

                         spolu s kontaktnou poštovou adresou, no najmä telef. (mobil) číslom a e-mailovou adresou

Úhrada nákladov:

Všetky  družstvá  sa  zúčastňujú  ligy  a  kvalifikačných  pretekov  na  náklady vysielajúcej  zložky,  resp.  na 
náklady vlastné. 

Štartové  poplatky  sa  neplatia!  Štartovné  v  plnej  výške  hradí  všetkým  členom  školských  družstiev 
Slovenský zväz orientačných športov. 
V prípade  použitia  elektronického SI  razenia,  má  usporiadateľ  právo za  každý prenajatý čip  vybrať  od 
nájomcu poplatok za prenájom vo výške 1,50 eura za 1 súťaž.

Informácie + hodnotenie ligy a hodnotenie kvalifikácie:

Koordinátorom súťaží a spracovateľom priebežného i celkového poradia ligy školských družstiev v 
OB 2012 v jednotlivých kategóriách je:

Marian Kazík, gen. sekretár Slovenského zväzu orientačných športov
 tel./fax +421 2 4924 9207
 mobil +421 905 263146
 e-mail: slovakia@orienteering.sk

Informácie budú zverejňované aj na internetových stránkach: www.orienteering.sk
a na portáli pre školské športové súťaže MŠVVŠ SR www.skolskysport.sk

Spracoval:  Marian Kazík
Bratislava 2012-04-26

http://www.skolskysport.sk/
http://www.orienteering.sk/
mailto:slovakia@orienteering.sk
mailto:slovakia@orienteering.sk

	LIGA ŠKOLSKÝCH DRUŽSTIEV V ORIENTAČNOM BEHU 2012

