
 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Slovenská asociácia športu na školách 
Okresný úrad, Žilina 

TJ Slávia Žilinská Univerzita Žilina, klub orientačných športov 
CVČ ul. A.Kmeťa 22, Martin a OR SAŠŠ Martin 

 
 

P R O P O Z Í C I E 
 

    Krajského kola v orientačnom behu štvorčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ 
a SŠ v šk. roku 2016/2017 

 
 

Vyhlasovateľ:       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
   Slovenská asociácia športu na školách 
   Okresný úrad, Žilina 
 
Usporiadateľ:       TJ Slávia Žilinská Univerzita Žilina, klub orientačných športov 
   CVČ ul. A.Kmeťa 22, Martin a OR SAŠŠ Martin 

 
Termín:  31. máj 2017(streda)  
 
Miesto:   ZŠ Romualda Zaymusa, Žilina. Centrum na google maps . 
 
Prezentácia: 31. máj 2017 od 9,30 hod.- 10,00 hod. -  ZŠ Romualda Zaymusa, Žilina 
   
Technická porada: 10,00 – 10,15 hod.    

Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich družstiev 
na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený 
a neoprávnený štart športovca. 
 

Začiatok súťaže:  10.30 hod. - jednotlivo, intervalovým spôsobom 
 
Kategórie:  Žiaci ZŠ narodení 1.1.2001 a mladší, žiačky ZŠ nar. 1.1.2001 a mladšie 

Študenti SŠ nar.   1.1.1997 a mladší, študentky SŠ nar.1.11997 a mladšie 
 

Prihlášky:        Zaslať do 25. 5. 2017. Súpisky je potrebné vložiť na  
www.skolskysport.sk 

   Prosíme, aby ste súpisky poslali mailom na: vza@vza.sk 
a tým potvrdili svoju účasť! Prihláška platí po spätnom potvrdení. 

 
Prihláška obsahuje meno a  priezvisko pretekára,celý dátum narod., 
meno a  priezvisko vedúceho a  je potvrdená riaditeľom školy. 

 
Činovníci:  Riaditeľ súťaže :  Darina Polonyiová 
   Hlavný rozhodca : Jozef Gajdošík 
   Stavba tratí :  Jozef Král 
    
Úhrada: Účastníkom cestovné náklady neuhrádzame. 
 
 
Rôzne: Protesty môže podať vedúci družstva najneskôr 15 minút po ukončení súťaže 

s vkladom 10 € hlavnému rozhodcovi 

 

https://www.google.at/maps/place/Romualda+Zaymusa,+010+01+%C5%BDilina,+Slovakia/@49.2217907,18.7379278,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47145ea610ad698b:0xf0feae043c175c9e!2sRomualda+Zaymusa,+010+01+%C5%BDilina,+Slovakia!3b1!3m1!1s0x47145ea610ad698b:0xf0feae043c1
http://www.skolskysport.sk/
mailto:vza@vza.sk


Upozornenie: Za disciplínu sú zodpovední vedúci. Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca 
škola. Každý účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca! Vysielajúca 
škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia detí od okamihu 
odchodu z miesta až po návrat. Organizátor nemá uzavreté zdravotné poistenie. 
Žiaci musia rešpektovať pokyny organizátorov, s ktorými budú oboznámení na 
začiatku súťaže. 
Za odložené veci v priestore štartu a cieľa usporiadateľ nezodpovedá. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu. 

   Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do  
   cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska centre pretekov a neovplyvňujte  
   priebeh súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický doprovod. V priestore 
   pretekov sa nachádzajú traťoví komisári, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú. 

 
 

Postup : Víťazné štvorčlenné školské družstvo v každej kategórii a najlepší jednotlivci 
z každej kategórie, ktorí nie sú členmi víťazného družstva. Štartovať môžu aj 
žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, pokiaľ spĺňajú vekovú 
kategóriu súťaže.   

 
Hodnotenie:         Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami 4-členných školských 

družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. O poradí družstiev 
rozhoduje súčet 3 najlepších časov jednotlivcov z jedného školského družstva.  

 Dvaja a menej družstvo netvoria! O poradí v kategórií rozhoduje dosiahnutý čas. 
Nikto z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa 
pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 

 
 
V Žiline 10.5.2017 

 
 
Mgr. Alena Leštinská.,v.r.                    Jozef Gajdošík, v.r.                         PaedDr. Elena Šmidtová, v.r.                                                                    
  riaditeľka CVČ Martin                    hlavný rozhodca pretekov                 predseda OR SAŠŠ Martin 

 
 
 
     

Preteky sa konajú za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja. 

                          

                        


