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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 
VYHLASOVATEĽ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 
SPOLUVYHLASOVATEĽ: Slovenská asociácia športu na školách 

     Slovenský zväz orientačných športov 
 
USPORIADATEĽ:  CVČ, Ul.A.Kmeťa 22 Martin;  

Klub orientačného behu Martin; OR SAŠŠ v Martine 
 

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:                riaditeľ pretekov:                       PaedDr. Elena Šmidtová  
                                                            hl. rozhodca:                              Ing. Martin Václavík   
                                                            stavba tratí:                                Ing. Martin Václavík  
 
TERMÍN KONANIA:  12. 6. – preteky jednotlivcov  

13. 6. – preteky 3 – členných štafiet 
 
MIESTO KONANIA:             Martin–Múzeum slovenskej dediny  

- centrum pretekov  
- zhromaždisko. 

 
PREZENTÁCIA:  
 
utorok, 12. 6. 2018, 12:00 – 13:30 
- Do Múzea slovenskej dediny sa dostanete pešo od 
konečnej zastávky MHD na sídlisku Ľadoveň 
(vzdialenosť cca 2 km do centra pretekov). 
 
- Na sídlisko Ľadoveň sa dostanete linkami MHD č. 10, 
11, 20, 23, 31 41, 56. Cestovné poriadky v Martine 
nájdete tu: https://www.mhdmartin.sk/.  
 
- Nástupnými zastávkami MHD pre vás sú:  
  *Vrútky autobusová stanica- príchod vlakom, busom do Vrútok 

  *Hlavná pošta MT- pre prichádzajúcich vlakom, busom do MT 

  *Ul. A. Pietra, Martin – pre ubytovaných na Spojenej škole v MT     
  
- Výstupnou zastávkou je Ľadoveň, konečná   
 
Pre menšie skupiny do cca 8-10 osôb odporúčame využiť 
aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou, ktorú si 
môžete vopred objednať na č.t.: 0948 212 225 
 
Na parkovisku pri okraji lesa sledujte smerové tabule 
a odbočte vľavo k služobnému vchodu múzea. V prípade, 
že pricestujete autom, parkovanie bude možné pri 
služobnom vchode. 

 



UBYTOVANIE: Spojená škola, Československej armády 24, Martin 
(internát) – pozri https://ssmt.edupage.org/map/? 

 
 Pretekári, štartujúci mimo súťaž (bez postupu na MSR) 

majú taktiež ubytovanie v internáte, ale vo vlastnej réžii.  
 
STRAVOVANIE:  12.6. obed – balíček na mieste pretekov 

                                                                    večera - na mieste ubytovania 
                                                           13.6. raňajky – na mieste ubytovania 
                                                                    obed – balíček na mieste pretekov  
 

POISTENIE: Účastníci štartujú na vlastné  - individuálne poistenie.  
 
Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca.  
Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za 
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg 
vysielajúcej školy. 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
 
PREDPIS A PRAVIDLÁ:   Preteká sa podľa pravidiel orientačného behu, technických 

predpisov pre školské športové súťaže, týchto pokynov 
a rozpisu školských športových súťaží.  

                                                Orientačný beh je zaradený do kategórie „A“ ŠŠS  
                                                pre školský rok 2017/2018.   

 
VEKOVÉ KATEGÓRIE:  Žiaci základných škôl  narodení 1.1.2002 a mladší 
    Žiačky základných škôl     narodené 1.1.2002 a mladšie 
    Žiaci stredných škôl  narodení 1.1.1998 a mladší 
    Žiačky stredných škôl  narodené 1.1.1998 a mladšie 
 
ÚČASTNÍCI: V pretekoch jednotlivcov štartujú  pretekári, postúpivší 

z krajských kôl, t.j. víťazné 4-členné školské družstvá v každej 
kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie 
sú členmi postupujúcich školských družstiev.  

 Pretekári, ktorí nepostúpili na MSR podľa podmienok v 
predchádzajúcej vete, štartujú vo svojej vekovej kategórii mimo 
súťaž.  

  
 V pretekoch štafiet štartujú  v jednotlivých vekových 

kategóriách trojčlenné štafety, tvorené členmi školských 
družstiev. Pretekári, ktorí nemajú možnosť byť členmi štafety 
svojho školského družstva, budú nasadení do kombinovaných 
štafiet. Kombinované štafety štartujú v kategórii MIX. 

 
HODNOTENIE: 1.  O poradí v pretekoch jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. 

Nikto z pretekárov  nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce 
kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času prirážka 5 
minút. 



2. O poradí v kategórii štafiet rozhoduje poradie v cieli po 
poslednom (treťom) úseku. Nikto z pretekárov  nie je diskvalifikovaný, 
za každé chýbajúce kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému 
času prirážka 5 minút. Ak členovi štafety chýba orazené kontrolné 
stanovište, štafeta je zaradená za poslednú štafetu so všetkým 
orazenými KS, pričom štafety s penalizáciou sa zoradia podľa 
dosiahnutého času. Do súťaže družstiev sa započítava čas s prirážkou 
za chýbajúce KS. 

 
3. O celkovom poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov 
družstva z oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet).  
Z pretekov jednotlivcov sa do výsledkov školského družstva 
započítavajú výsledky troch jednotlivcov s najlepšími časmi. Vyhráva 
družstvo s najnižším súčtom časov. 

 
ŠTART „00“: jednotlivci 14:30 hod. 
 štafety   10:00 hod. 
 
OPIS TERÉNU: Priestor pretekov tvorí areál Múzea slovenskej dediny (vidiecka 

zástavba, udržiavané aj neudržiavané lúky, lesopark) a priľahlý les, 
rúbaniská a neudržiavané lúky.  

 
 
VZDIALENOSTI: zhromaždisko– cieľ 0 m 
 zhromaždisko – štart: 200 m preteky jednotlivcov 
 zhromaždisko – štart: 0 m preteky štafiet 
 
  
MAPA: Skanzen 2018 , mierka 1:6 000, ekvidištanta 2,5 m, rozmer A4, tlačená 

na laserovej tlačiarni, vložená v euro obale. Autor mapy Milan Petrinec 
(2012), revízia Martin Václavík máj 2018. 

 
DĹŽKY TRATÍ / PREVÝŠENIE (preteky jednotlivcov): 
 ZŠ Dievčatá 3,0 km / 30 m 
 ZŠ Chlapci   3,6 km / 35 m 
 SŠ Dievčatá  3,6 km / 35 m  
 SŠ Chlapci    4,3 km / 50 m  
 
OPISY KS:  budú k dispozícii vo forme piktogramov, vytlačených na mapách pre 

preteky jednotlivcov a štafiet. Slovné opisy KS pre preteky 
jednotlivcov budú k dispozícii na  zhromaždisku, pre preteky štafiet 
budú nalepené na mapách. 

 
INÉ SYMBOLY, POUŽITÉ NA MAPÁCH: čierny krížik -umelý objekt (ohnisko, 

informačná tabuľa, ...) 
     čierny krúžok – lampa, 
     zelený krúžok - výrazný strom. 
 
VÝDAJ MÁP:  po oba dni budú mapy pretekárom v cieli pretekov odoberané, vydané 

budú po odštartovaní posledného pretekára v pretekoch štafiet. 



 
RAZIACI SYSTÉM: elektronický, SportIdent. 
 
ZAKÁZANÝ PRIESTOR: Všetko okrem objektov zhromaždiska a centra pretekov, cesty 

medzi služobným vchodom múzea a značenej cesty na štart. 
 
 ŠTARTOVÉ ČÍSLA: Pretekári sú povinní na trati nosiť štartové číslo umiestnené na hrudi. 

   Čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii. 
 
VÝSTROJ: Športové oblečenie a obuv, buzola. Odporúčame úplné zakrytie 

dolných končatín (NIE členkové ponožky). 
 
DOPRAVA: Cestovný poriadok liniek bude vyvesený v priestore zhromaždiska. 
 
WC: iba  v priestore zhromaždiska. 
 
PRVÁ POMOC: v priestore cieľa po oba dni 
 
CENY: Prví traja v kategóriách jednotlivcov a družstiev získajú medaily 

a diplomy, v kategóriách štafiet diplomy a vecné ceny. Víťazi v 
jednotlivcoch, v štafetách a v družstvách získajú titul „Školský 
majster SR pre školský rok 2017/2018“. 

 
PROTESTY: Do 20 minút po skončení pretekov s vkladom 10,- € podať hlavnému 

rozhodcovi. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech 
usporiadateľa. 

 
 
 
 
Usporiadanie Školských majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu žiakov a žiačok 
základných a stredných škôl podporila  
 

 
 
 
 
 
 
 



ČASOVÝ HARMONOGRAM : 
 
UTOROK 12. 6. 2018 preteky jednotlivcov 
 
12,00 - 13,30   - prezentácia 
14,00    - oficiálne otvorenie pretekov 
14,30    - štart 00 - M SR - jednotlivci 
17,00    - poslední pretekári v cieli 
    - príjem poradia úsekov pre preteky štafiet (formulár)  
17,15 - 17,30   - vyhlásenie výsledkov - M SR jednotlivci 
18,30 - 19,30   - večera 
 
 
STREDA 13. 6. 2018  preteky štafiet 
 
8,30 - 9,10   - výdaj štartových čísel pre preteky štafiet 
9,30    - ukážka odovzdávky medzi úsekmi  
10,00    - hromadný štart prvých úsekov, kategórie  žiaci, žiačky 
10,05    - hrom. štart prvých úsekov, kategórie študenti, študentky, MIX 
12,00    - poslední pretekári v cieli  
12,30 - 13,00   - vyhlásenie výsledkov M SR štafiet, M SR školských družstiev 
    - oficiálne ukončenie pretekov 
 
 
Partneri podujatia: 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
  
              riaditeľka pretekov                                                                    hlavný rozhodca 
       PaedDr. Elena Šmidtová, v.r.                                                    Ing. Martin Václavík, v.r. 
 
 


