
 P R O T O K O L 

 
 

krajského kola v orientačnom behu základných a stredných škôl Prešovského kraja  

v školskom roku 2017/2018 

 
 

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

 

Usporiadateľ:  Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov 

v spolupráci s KR SAŠŠ Prešov 

 

Technické zabezpečenie:Klub orientačného behu AKADEMIK TU Košice 

   Klub orientačného behu Kysak 

 

Termín pretekov:  29.5.2018 /utorok/  

 

Miesto pretekov: Prešov – Sídlisko III, SZŠ DSA, Mukačevská 1, 

 

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:   V mierke 1:4 000 (1 cm na mape = 40 m v teréne), veľkosť A4, 

interval vrstevníc: 2 m,  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: Sídlisková zástavba, parky  

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:        riaditeľka pretekov: PaedDr. Zuzana Perželová 

                                       hlavný rozhodca: Jaroslav Kollár 

                                       stavba tratí: Ing. Jozef Pollák 

                                       výsledková listina: Ing. Miroslav Kollár 

   koordinátor: Ing. Peter Sláma 

 

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.  

 

Postupujúci na školské M SR v OB: 

Školské družstvá :      žiaci:   ZŠ Matice Slovenskej 13, Prešov 

      

          žiačky:  ZŠ Mukačevská „A“, Prešov 
   /prvé a druhé družstvo odmietli postup na školské MSR/ 

    

   študenti:  ELBA „A“, Prešov 

       

          študentky: ELBA „A“, Prešov 
 

 

Jednotlivci   –  kategória  žiaci: Richard Schutz  ZŠ Mukačevská „B“, Prešov 

Kamil Mojčák  ZŠ Mukačevská „A“, Prešov  

Juraj Hurný  Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PO 

/nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  žiačky:    Nina Podracká   ELBA „A", Prešov 

Olívia Daňková  ELBA „A", Prešov  

Michaela Balčáková   Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PO

 /nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  študenti: Juraj Grus   Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PO 

Dávid Maňkoš  Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PO

Daniel Štofanko  Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PO   

/nie sú členmi postupujúceho družstva/ 
 

   kategória  študentky:  Antónia Šimková  ELBA „B“, Prešov 

/nie je členkou postupujúceho družstva/ 

 
 

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

okolo 28°C.  Žiadne zásadnejšie problémy sa nevyskytli. Po priznaní pretekárky (Sabolová Tamara, ELBA „A“) , že 

jej na polovici trati pomáhala  pretekárka ktorá už absolvovala svoju trať bolo rozhodnuté pripočítať tejto pretekárke 

po 5 minút za 4 KS. Protesty neboli podané žiadne. K zraneniu pretekárov ohlásenému organizátorom nedošlo. 

Pretekov sa zúčastnilo 66 pretekárov zo  základných a stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Preteky boli 

súčasťou Svetového dňa orientačného behu WOD 2018.  

 

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

 

 

 

PaedDr. Zuzana Perželová              Jaroslav Kollár    

    riaditeľka pretekov             hlavný rozhodca   


