
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

a  Okresný úrad odbor školstva Košice 
 

 

P R O T O K O L 
Okresné kolo v "orientačnom behu" ZŠ a SŠ Košice - okolie 

v šk. roku 2017 / 2018 
 

 

Organizátor:         Základná škola Kysak 

 

Technické zabezpečenie :   KOB  Kysak 

 

Termín:           25.4.2018 

 

Miesto konania :                 Základná škola Kysak 

 

Klasifikácia pretekov:    Okresné školské kolo v orientačnom behu základných a stredných škôl   

       pre školský rok 2017 / 2018. 
 

Účastníci:  Žiaci ZŠ   narodení 1.1.2002 a mladší 

 Žiačky ZŠ  narodené 1.1.2002 a mladšie 

        Študenti SŠ narodení 1.1.1998 a mladší 

        Študentky SŠ  narodené 1.1.1998 a mladšie 

 
 

Druh súťaže:              Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažou štvorčlenných družstiev  žiakov 

a žiačok. Pre zaradenie školského družstva do správnej kategórie rozhoduje školská 

príslušnosť a vek členov družstva.  

 

Hodnotenie:           Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských  družstiev, ktoré sa 

vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. O poradí družstiev rozhoduje súčet 3 najlepších časov 

jednotlivcov z jedného školského družstva. O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. 

 

 

Organizačný štáb:        riaditeľ pretekov: Mgr. Ondrej Krišanda, ZŠ Kysak 

                                       hlavný rozhodca: Kollár Jaroslav 

                                       stavba trate: Franková Dominika 

                                       hl. rozhodca cieľ: Kollár Miroslav 

                                       hl .rozhodca štart: Kollár Jaroslav 

                                       výsledková listina: Kollár Miroslav  

                                       techn. zabezpečenie: KOB Kysak 

 
 

Výsledky preteku:      viď samostatná príloha, výsledky jednotlivcov a družstiev     
  
 

Postupový kľúč na krajské kolo:  

2 najlepšie školské družstvá (4-členné) z okresu v každej kategórii a  

3 najlepší jednotlivci  v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských           

                                      družstiev. 

 
 



 

  Postupujúci na krajské kolo: 

 
 Školské družstvá :    žiačky:   ZŠ Kysak 

      ZŠ Ruskov 

 

          žiaci:  ZŚ Kysak „A“ 

     ZŠ Kysak „C“ 

    

 

Jednotlivci – kategória  žiaci:     Vaľa Martin  ZŠ Kysak 

ManykóBranislav     ZŠ Ruskov  

 Novák Samuel  ZŠ Kysak   

/nie sú členmi postupujúcich družstiev/ 

 

                                                        

 

Hodnotenie pretekov: Preteky sa uskutočnili podľa plánovaného harmonogramu za oblačného počasia s teplotou 

okolo 17°C.  Žiadne zásadnejšie problémy sa nevyskytli. K zraneniu pretekárov ohlásenému organizátorom nedošlo. 

Protesty neboli podané žiadne. Pretekov sa zúčastnilo 52 pretekárov zo  základných a stredných škôl okresu Košice – 

okolie. 

 

 

 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil preteky na mieste v plnom rozsahu. 

 

 

 
 

            Ing. Franko Valér               Mgr. Krišanda Ondrej          

                       hlavný rozhodca                     riaditeľ ZŠ Kysak 


