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 P R O T O K O L 
 

krajského kola v orientačnom behu základných a stredných škôl Košice  

v školskom roku 2017/2018 
 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

Okresný úrad, odbor školstva Košice  
 

Usporiadateľ:  Základná škola, Kysak 
 

Technické zabezpečenie: KOB Kysak 
 

Termín pretekov:  23.5.2018 /streda/  
 

Miesto pretekov: Základná škola Kysak  
 

Klasifikácia pretekov: Krajské školské kolo v orientačnom behu základných a stredných škôl, preteky jednotlivcov                 

               a školských družstiev s určeným poradím kontrolných stanovíšť 
 

Kategórie:   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 
 

Mapa: Kysak – obec ’18,  1:5 000, 10/2016,  Popisy kontrol boli vytlačené  na  mapách, pretekári 

ich mali k dispozícii v slovnom vyhotovení aj v mieste pretekov. 
 

Raziaci systém: Elektronický raziaci systém Sport Ident. 

Opis terénu: Areál ZŠ Kysak, priľahlá časť obce a lesa.  

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. 

                                 Nikto z pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k 

dosiahnutému času 5 minút. 

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

                                       hlavný rozhodca: Kollár Jaroslav 

                                       stavba trate: Franko Valér 

                                       hl. rozhodca cieľ: Kollár Miroslav 

                                       hl .rozhodca štart: Kollár Jaroslav 

                                       výsledková listina: Kollár Miroslav  

                                       techn. zabezpečenie: KOB Kysak 
 

Výsledky pretekov:       viď samostatná príloha, výsledky jednotlivcov a družstiev 

 

Postupový kľúč na školské M SR v OB:  

najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii a  

3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho  

školského družstva. 
 

Školské M SR v OB:  12.-13. 6. 2018 v Martine.  
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Postupujúci na školské M SR v OB: 

Školské družstvá :      žiačky:  ZŠ Park Angelinum Košice 

      

          žiaci:  ZŠ Košicky mučeníci Košice 

    

   študentky:  Gymnázium Poštová Košice 

       

          študenti: Gymnázium Alejová Košice 
 

 

Jednotlivci   –  kategória  žiačky: Mihaličová Simona    ZŠ Didacticus Košice 

Popovičová Loriána    Gym M.R.Štefánika Košice  

Pavelová Júlia   Gym J.A.Komenského Košice  

/nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  žiaci:    Legath Gabriel    ZŠ Kysak "A" 

Mráz Juraj     ZŠ Kysak "B"  

Maťaš Paťo     Gym J.A.Komenského Košice "B" 

 /nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  študentky:  Weissová Ľuboslava    Gym M.R.Štefánika Košice 

Ivanková Sandra   Gym Park mladeže Košice  

Bajusová Daniela    Gym J.A.Komenského Košice 

 /nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  študentii:   Sláma Dušan  SZŠ Kukučínova Košice 

Simočko Lukáš  Košicky mučenici Košice  

Mihalič Štefan  SOŠ Ostrovského Košice  

/nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

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

okolo 24°C.  Žiadne zásadnejšie problémy sa nevyskytli. Bola daná pripomienka od niektorých vedúcich školských 

družstiev na mapovú obtiažnosť zopár kontrol . Protesty neboli podané žiadne. K zraneniu pretekárov ohlásenému 

organizátorom nedošlo. Pretekov sa zúčastnilo 128 pretekárov zo  základných a stredných škôl Košického 

samosprávneho kraja. Pol hodiny po odštartovaní posledného pretekára Krajského kola boli odštartovaní 

pretekári  školského kola v OB - Memoriálu Stanislava Franku. Preteky absolvovalo 109 žiakov základnej 

a materskej školy v Kysaku.  Od 12.00 hod. postupne štartovali všetci, ktorí mali záujem absolvovať niektorú trať v 

rámci Svetového dňa orientačného behu WOD 2018. Niektorú zo štyroch tratí od 1,5 – 3,3 km absolvovalo 30 

záujemcov. Spolu sa do WOD 2018 v Kysaku zapojilo 267 športovcov. 

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

 

 

     Ondrej Krišanda                 Jaroslav Kollár    

     riaditeľ pretekov             hlavný rozhodca   


