
PROPOZÍCIE 
3. kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu 

okresné kolo 

         VII. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu 
pre žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2021/2022 

 

 

Dátum 25.04.2022 

 

Vyhlasovateľ Bratislavský samosprávny kraj 

 

Usporiadateľ  Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

  

Technické zabezpečenie KOB Sokol Pezinok 

 

Centrum pretekov klubovňa 61. skautského zboru Modrý oblak, Pezinok, nachádza sa tu 

 

Prístup zo zastávky Pezinok,Trnavská, touto trasou 

    

Časový harmonogram 8:30-9:30 prezentácia 

 10:00 štart 00 

 
Kategórie žiačky 2.-9. ročníka ZŠ + prima - kvarta GYM → Žiačky 

 žiaci 2.-9.  ročníka ZŠ + prima - kvarta GYM → Žiaci 

 Študentky SŠ + kvinta - oktáva GYM → Študentky 

 Študenti SŠ + kvinta - oktáva GYM → Študenti 

 

Dĺžky tratí  Žiačky* 1,5 km Žiaci* 1,7 km 

 Študentky 1,8 km Študenti 2,1 km 

 *kategórie M5/M9 a W5/W9 sú zlúčené do kategórii žiačky a žiaci,  

 vyhodnocované však budú oddelene 

 

Klasifikácia pretekov Otvorené denné preteky žiakov a študentov 
 

Podmienky účasti súpiska pretekárov za danú školu s nasledovnými údajmi   

 o pretekároch: 

● celé meno žiaka/žiačky, 

● dátum narodenia, 

● kategória (pri žiakoch a žiačkách uveďte aj to, či sa jedná o W5/M5 

alebo W9/M9- my si to už spracujeme), 

● číslo čipu (ak žiak vlastní), 

 potvrdená riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho  

 družstva, emailová adresa pre spätný kontakt 

● súpiska rozdelenia žiakov do družstiev 

● športové oblečenie a obuv 

● buzola (ak žiak vlastní) 

● poslanie súpisky do mailu (slúži ako prihláška) a jej odovzdanie 

na prezentácii 

● prosíme o dodržanie termínu prihlášok 

 

Prihláška a info mailom výlučne na pezinska.skolska.liga@gmail.com, do 22.04.2022 do 

 23:59 

 

Opis terénu Sídlisková zástavba 

  

https://goo.gl/maps/nbWe9WQEuC4wQw7d8
https://goo.gl/maps/jE9MniPkXkpuCQPKA
mailto:pezinska.skolska.liga@gmail.com


 

Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):     

Počet členov jedného družstva sú 4 pretekári, ktorí sú vopred menovite zaradení do družstva. V prípade 

nedostatku pretekárov za školu môže byť družstvo tvorené aj 3 členmi. Pri vyhodnotení sú klasifikované 3 

najlepšie výkony členov družstva.   

Za školu môže štartovať aj jeden, alebo dvaja pretekári. V tom prípade ale netvoria družstvo a škola nebude 

hodnotená v súťaži družstiev. Pretekár bude hodnotený iba v súťaži jednotlivcov. 

Družstvá musia byť už pri prezentácii označené písmenami v abecednom poradí (“A”, “B”, “C”,...). 

Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A". 

 

Hodnotenie Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami jednotlivcov  

 a zároveň aj súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú na  

 základe časov z pretekov jednotlivcov. 

 Vyhodnocujú sa prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských 

 družstiev. V každej kategórii jednotlivcov sa sčítajú dosiahnuté časy troch 

 najlepších pretekárov z každej zúčastnenej školy (resp. z každého  

 školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov. O poradí 

 v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je  

 diskvalifikovaný, za každé chýbajúce kontrolné stanovište sa pripočítava k 

 dosiahnutému času 5 min. 

 

Postupový kľúč  Na krajské majstrovstvá postupujú 2 najlepšie školské družstvá (4-členné) 

 v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú 

 členmi postupujúcich školských družstiev. 

 Krajské školské majstrovstvá BSK v OB sa uskutočnia 18.5.2022 

 v Bratislave. 

 

Razenie Použijeme elektronické meranie SportIdent. Na razenie kontrolných  

 stanovíšť slúži elektronický čip. Pri prezentácii dostane každý vedúci za  

 príslušné školské družstvo (resp. zúčastnenú školu) zoznam svojich  

 pretekárov s číslami pridelených čipov. 

 Je veľmi dôležité, aby pretekár bežal s prideleným čipom! 

 Bezprostredne po dobehnutí si dáva pretekár vyhodnotiť čip, ktorý mu  

 bude následne odobratý. Po vyhodnotení čipu dostane pretekár výpis so 

 svojim predbežným umiestnením a výsledným časom. 

 Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30,- €. 

 BEZKONTAKTNÉ RAZENIE SI BUDÚ PRETEKÁRI VYPÍNAŤ V  

 ŠTARTOVOM KORIDORE V MINÚTE -1! 

 

 

Funkcionári pretekov riaditeľ pretekov Khrystyna Myhovych 

 hlavný rozhodca Eli Valach 

 stavba tratí Ema Havlíková 

 

Vyhlásenie výsledkov cca o 12:30 hod., môže sa meniť vzhľadom na počet pretekárov 

   

Ceny Na školských majstrovstvách okresu sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v 

 každej kategórii, ktorí získajú drobné ceny a diplomy. 

 V súťaži školských družstiev sa vyhodnocujú prvé tri družstvá v každej  

 kategórii, ktoré získajú drobné ceny a diplomy. 

 

Preteky sa konajú za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Iné WC sa bude nachádzať v priestoroch centra pretekov. 

  Vzhľadom na časový harmonogram podujatie odporúčame pretekárom aj 

 pedagogickému doprovodu odhlásiť sa z obedov v škole. 

 

Poznámka Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. 

 Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením  

 svojich osobných údajov (meno, kategória, školská príslušnosť) v prihláške, 

 štartovej listine, výsledkoch a na internetovej stránke: www.orienteering.sk    

  

http://www.orienteering.sk/


 

Prebeh cez cestu Všetky kategórie budú mať v mape vyznačený povinný úsek cez cestu,  

 prechádzajúcu sídliskom. Na vyznačenom mieste bude stáť osoba, ktorá sa 

 bude starať o bezpečný prebeh pretekárov cez cestu. Za nepoužitie  

 vyznačeného prebehu bude daný/á pretekár/ka, na základe čísla 

 čipu, diskvalifikovaný/á. 

 

Upozornenie Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí 

 do cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska pretekov a   

 neovplyvňujte priebeh súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický 

 dozor. V priestore pretekov sa nachádzajú rozhodcovia, ktorí previnilcov zo 

 súťaže diskvalifikujú, resp. budú diskvalifikované všetky družstvá príslušnej 

 školy. 

 Nepoškoďte netolerantným správaním svoje školské družstvo! 

 Je zakázané absolvovať preteky s mobilným telefónom!  

 

PRI BEHU NA SÍDLISKU PROSÍME O ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ PRI 
VYBIEHANÍ SPOZA ZAPARKOVANÝCH ÁUT! 

 

Počas pretekov môžu byť vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o 

pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky alebo propagácie 

orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto 

skutočnosť fotografovi. 

Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov 

organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov. 

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A 
NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI 

ÚRAZE ALEBO ZRANENÍ SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM 
TÝCHTO PRETEKOV. 

 
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

 
 
 

ŠKOLSKÉ PRETEKY PODPORUJÚ: 
 

 

         

                                                                               

 

 

                                  

 

 

   

   

                                      

 

 


