
Slovenský zväz orientačných športov  

ŠK Hadveo Banská Bystrica 
 

                    
 

Školské majstrovstvá Slovenskej republiky  
v ORIENTAČNOM BEHU  

základných a stredných škôl  
 školský rok 2013/2014  

pod záštitou primátora mesta Petra Gogolu  

a 
Parkový orientačný beh pre žiakov ŽŠ a SŠ 

s Nasťou Kuzminovou 

 

POKYNY 

 
Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 

 

Usporiadateľ: ŠK Hadveo Banská Bystrica 

 

Dátum:   3. júna 2014 (utorok) 

     

Miesto: Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica 

 

Parkovanie: BUS bezplatné, parkovisko pri Polícií SR /viď mapu nižšie/ 

 Pred príjazdom autobusu, je potrebné kontaktovať pre inštrukcie 

riaditeľa pretekov 0905/522144 

 AUTO nie je bezplatné /viď mapu nižšie/  

 

 V PRÍPADE VLASTNEJ DOPRAVY 

Z vlakovej stanice 15 minút pešo 

 Z autobusovej stanice 10 minút pešo 

 Z parkoviska PKO alebo SNP 5 minút pešo 

 

Mapa príjazdu:  

 

 



Prezentácia:   V centre pretekov, 3. júna 2014 od 8:30 do 10:00 hod. 

    PROSÍME DODRŽAŤ UVEDENÉ ČASY. NA PREZENTÁCII  

    BUDE MOŽNÉ USKUTOČŇOVAŤ DOHLÁŠKY A ZMENY LEN V

    MINIMÁLNEJ MIERE. 
     

 

Kategórie:   OPEN - Žiaci ZŠ  narodení 1. 1. 1998 a mladší 

    OPEN – Žiačky ZŠ  narodené 1. 1. 1998 a mladšie 

OPEN - Študenti SŠ  narodení 1. 1. 1994 a mladší 

OPEN – Študentky SŠ narodené 1. 1. 1994 a mladšie 

 

    MSR - Žiaci ZŠ  narodení 1. 1. 1998 a mladší 

    MSR - Žiačky ZŠ  narodené 1. 1. 1998 a mladšie 

MSR – Študenti SŠ  narodení 1. 1. 1994 a mladší 

MSR – Študenky SŚ  narodené 1. 1. 1994 a mladšie 

 

MSR – družstvo žiaci ZŠ   

MSR – družstvo žiaky ZŠ 

MSR – družstvo študenti SŠ 

MSR – družstvo študentky SŠ 

 

 

Dĺžka tratí:   OPEN - Žiaci ZŠ : 1,7 km, 18 kontolných stanovíšť   

    OPEN – Žiačky ZŠ : 1,6 km, 15 kontolných stanovíšť  

OPEN - Študenti SŠ : 1,7 km, 18 kontolných stanovíšť  

OPEN – Študentky SŠ :1,6 km, 15 kontolných stanovíšť  

 

MSR - Žiaci ZŠ : 1,7 km, 18 kontolných stanovíšť  

    MSR - Žiačky ZŠ : 1,6 km, 15 kontolných stanovíšť   

    MSR – Študenti SŠ : 3,0 km, 25 kontolných stanovíšť 

  

    MSR – Študentky SŠ : 2,6 km, 20 kontolných stanovíšť 

 

Mapa:    Barbakan, 1:3 000, stav jar 2013, Miroslav Pilát 

    Mapy sa po dobehu odovzdávajú. Jednotlivé školy dostanú mapy  

    po odštartovaní posledného pretekára. 

 

Raziaci systém: SI, ak pretekár nevlastní SI čip tento mu bude zapožičaný. Čip 

musí byť po dobehu IHNEĎ vrátený. Čipy budú registrované na 

meno. Pri nevrátení bude účtovaná cena 20 EUR. 

 

    V prípade zlyhania jednotky SI, je pretekár povinný oraziť 

    kontrolu kliešťami do mapy. Pretekár  je povinný si v štartovom 

    koridore vynulovať a skontrolovať čip. Preteky končia orazením SI 

    jednotky na cieľovej čiare.Pretekár je povinný bezprostredne po 

    dobehu vyčítať čip v cieľovom priestore. 

 

Štart MSR:   10:30 hod. v 1 minútových intervaloch 

Štart OPEN:   12:00 hod. v 1 minútových intervaloch 
 

Štartová listina:  Bude zverejnená na zhromaždisku a na webe pretekov   

    www.hadveo.sk  

 

Opis terénu: Priestor pretekov sa nachádza v mestskom parku a okolí 

Pamätníka SNP. Terén je prehľadný, čistý, umožňujúci rýchly 

beh. 

 

Zakázaný priestor: Je všade mimo zhromaždiska pretekov. Výnimka je udelená len 

skupine, ktorá navštívi Múzeum SNP. 

 



UPOZORNENIE: Preteky OPEN sa konajú len v parkovej časti preto žiadame 

pretekárov, aby nevybiehali na cestu pre motorové 

vozidlá. 

 Preteky MSR križujú málo frekventovanú cestu v centre 

mesta. Žiadame o maximálnu pozornosť pri prechode cez 

komunikáciu.  

 

Hodnotenie:  O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto 

z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce 

kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času časová 

prirážka 5 min. 

 O poradí družstiev rozhoduje súčet časov členov družstva. 

 

Stravovanie:  Všetci zúčastnení dostanú pri prezentácií lístok na obed, ktorý 

bude vydávaný počas konania pretekov na zhromaždisku. 

 

Vyhlásenie výsledkov: o 14:30 v priestore zhromaždiska 

 

Nasťa Kuzminová: Sa bude pohybovať na zhromaždisku od 12:00 až do 

vyhlásenia výsledkov. 

 

Sprievodný program: V čase keď pretekári nebudú pretekať je možná bezplatná 

prehliadka múzea SNP s odborným výkladom. Svoj záujem 

nahláste pri prezentácií. www.muzeumsnp.sk 

 

WC: Mobilné, TOI TOI na zhromaždisku 

 

Poistenie: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu 

poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží 

zodpovedá vysielajúca organizácia. 

  

Preukazovanie totožnosti: V školských športových súťažiach je možné požiadať o overenie 

totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca 

u žiakov ZŠ, alebo preukazom totožnosti u stredoškolákov. Toto 

právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo vedúcemu 

niektorého zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný 

tieto doklady mať pri sebe. 

 

Ceny: Prví traja v kategóriách jednotlivcov obdržia ceny a diplomy. 

 V kategórii družstiev víťazné družstvá. 

 

Upozornenie:  Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú 

zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení, alebo úraze 

spôsobenom počas, alebo následkom týchto pretekov. 

 

Informácie:   Igor Patráš 

ŠK Hadveo Banská Bystrica 

tel.:0905522144 

 e-mail: igorjr@twd.sk 
 

Funkcionári pretekov:  Riaditeľ pretekov : Igor Patráš  

 Hlavný rozhodca : Štefan Šurgan R1  

  Staviteľ tratí : Rastislav Szabó R2 

 Tajomník : Miroslav Hríbik R3 

 

 

Igor Patráš, riaditeľ pretekov        Milan Mazúr, sekretár SZOŠ 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám príjemny športový zážitok. 

http://www.muzeumsnp.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán zhromaždiska a štartového koridoru : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


