
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava 
Okresný úrad, odbor školstva 

Slovenský zväz orientačných športov 
 

PROPOZÍCIE 
 

Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja    

VI. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu 

 
pre žiakov základných a stredných škôl 

v školskom roku 2018/2019 
 

 

Vyhlasovateľ:  Bratislavský samosprávny kraj 

Organizátor: Okresný úrad, odbor školstva 

Usporiadateľ:   Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

  
Technické zabezpečenie: KOBRA Bratislava, ŠK Sandberg Bratislava, ŠK VAZKA 

Bratislava, TJ RAPID Bratislava, TJ Farmaceut Bratislava 

 

Termín: 15. máj 2019 - streda   

Centrum pretekov: ZŠ a MŠ Odborárska 2– Bratislava Nové Mesto  

  

Prezentácia: 8:30 – 9:30 hod. v centre pretekov 

 

Štart: prvý pretekár o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom 

 

Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení  1. 1. 2003 a mladší 

    Žiačky základných škôl narodené  1. 1. 2003 a mladší 

Do tejto kategórie sú zaradení žiaci a žiačky ZŠ a prima–kvarta z 8-ročných 

gymnázií ! 

Žiaci a žiačky základných škôl OPEN (pre tých,ktorí nepostúpili 

z okresného kola)  

 

Žiaci stredných škôl  narodení  1. 1. 1999 a mladší 

Žiačky stredných škôl narodené  1. 1. 1999 a mladší 

Žiaci a žiačky stredných škôl OPEN   (pre tých, ktorí 

nepostúpili z okresného kola) 
 

Podmienky účasti: - súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia    

    pretekárov, potvrdená riaditeľom školy s čitateľne uvedeným   

    menom vedúceho družstva, emailová adresa pre spätný 

kontakt 

- preukaz poistenca (fotokópia) 

- športové oblečenie a obuv 

- buzola sa odporúča 

 

Preteky sa konajú za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):     

Počet členov jedného družstva tvoria 4 pretekári, ktorí sú 

vopred menovite zaradení do družstva.   

Minimálny počet sú 3 klasifikovaní. 

Dvaja a menej družstvo netvoria!  

Prihlášky: do 10. 5. 2019  na adresu : 

brnakova.martinka@gmail.com 

mailto:brnakova.martinka@gmail.com


    Prihláška platí po spätnom potvrdení!  

Zároveň súpisku družstiev umiestnite na školský portál 

www.skolskysport.sk 

V prípade problému informácie o umiestnení školský portál : 

argajova@vazka.sk 

     

Koordinátor školskej súťaže:   Eva Králová, eva.kralova@vba.sk  0908 140 128  

 

Hodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami 

školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov 

jednotlivcov.  

Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú 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. 

Dvaja a menej družstvo netvoria!  

O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z 

pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu 

kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. 

 

Postupový kľúč na Majstrovstvá Slovenska 10.-11.6.2019 Turčianske Teplice : 

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

traja najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú 

členmi postupujúcich školských družstiev. 

 

Mapa:   Nobelova a okolie - mierka 1:3000, e=1m, stav december 

2018,  veľkosť A4 

 

Opis terénu:               Zastavaná časť mestskej štvrte a priľahlý park, ľahko 

priebežný 

 

Razenie: Použité elektronické meranie SportIdent. 

Ako pretekársky preukaz 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 dá 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,-€. 

 

Funkcionári pretekov:    riaditeľ pretekov: Eva Králová                   

     hlavný rozhodca: Jozef Wallner  

    staviteľ tratí:  Paulína Májová 

    časomiera:              Martina Brňáková  

 

Vyhlásenie výsledkov: cca o 13:00 hod. 

 

 

                     Výsledky budú zverejnené : www.skolskysport.sk, ako aj  na 

http://www.orienteering.sk/page/zapadna-oblast 

http://www.skolskysport.sk/
mailto:argajova@vazka.sk
mailto:eva.kralova@vba.sk
http://www.skolskysport.sk/
http://www.orienteering.sk/page/zapadna-oblast


   

Ceny: Na majstrovstvách kraja sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci 

v každej kategórii, ktorí získajú medaile, diplomy a ceny. 

V súťaži školských družstiev sa vyhodnocujú prvé tri družstvá 

v každej kategórii, ktoré získajú pohár a diplom. 

 

Poznámka: Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej 

školy. Účastníci pretekov nie sú zdravotne poistení, v prípade úrazu 

budú ošetrení na vlastné zdravotné poistenie. Pedagogický dozor 

žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie 

pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov. 

  

 Šatne a WC budú v priestore zhromaždiska  

 

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

dobehnutí do cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska centre 

pretekov a neovplyvňujte priebeh súťaže! Toto upozornenie platí aj 

pre pedagogický doprovod. V priestore pretekov sa nachádzajú 

traťoví komisári, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú 

diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy. Nepoškoďte 

netolerantným chovaním svoje školské družstvo! 

 

 

Sprievodné podujatie: V rámci pretekov krajského kola OB sa uskutočnia verejné preteky 
„Medzinárodný deň orientačného behu“  na samostatnej trati. Tieto 
vložené preteky budú súčasťou masového podujatia v orientačnou 
behu, ktoré v tento deň prebehne v rôznych mestách na  Slovensku a vo 
svete.    

 
 

Garant pretekov: PeaDr. Gabriela Barčiakova PhD 

 riaditeľka Gymnázia J. Papánka Vazovova 6 

 

         
             

 

 
 

                                                                               
 

             

                                              
 

                              

 

                                    

                                                


