
Slovenský zväz orientačných športov  

ŠK Hadveo Banská Bystrica 
 

                    
 

Parkový orientačný beh pre žiakov ŽŠ a SŠ 

s Nasťou Kuzminovou 

pod záštitou primátora mesta Petra Gogolu  

 

Základné informácie 

 
Vyhlasovateľ:   Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) 

 

Usporiadateľ: ŠK Hadveo Banská Bystrica 

 

Kedy:    3. júna 2014 (utorok) – preteky jednotlivcov 

     

Kde: Park pod pamätníkom SNP Banská Bystrica 

 

Ako sa dostať na preteky: V PRÍPADE SPOLOČNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY z BA, ZA, KE 

 Bude upresnené do 16. 5. 2014 

 Bližšie informácie nižšie v časti doprava. 

 

 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:  

 

 
 

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

 

Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení 1. 1. 1998 a mladší 

    Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1998 a mladšie 

Žiaci stredných škôl  narodení 1. 1. 1994 a mladší 

Žiačky stredných škôl narodené 1. 1. 1994 a mladšie 

 



Systém súťaže: Žiaci odbehnú preteky vo svojej kategórii a budú vyhodnotení. 

 Rýchly kurz orientačného behu dostane každý pred štartom. 

 

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. 

 

Predpokladaný štart 00: 11,00 hod.         

   

Prihlášky:   do 28. 5. 2014 emailom na adresu: prihlasky@hadveo.sk 

    Kópiu zašlite aj na adresu: slovakia@orienteering.sk 

    Prihláška je platná až po potvrdení. 

 

Prihlášku zasiela príslušná škola resp. učiteľ alebo zodpovedná 

osoba, ktorá bude sprievodom pretekajúcich žiakov. 

 

Prihláška musí obsahovať presný názov školy, zoznam pretekárov 

(meno, priezvisko, dátum narodenia), meno vedúceho 

(vedúcich), spôsob dopravy. 

 

Doprava:  Autobusová doprava bude do zaplnenia kapacity zabezpečená 

z BA, ZA a KE. Inak vlastná. Miesta budú obsadzované podľa 

prichádzajúcich prihlášok, prednosť majú postúpivší na školské 

MSR v OB. Či má prihlásený miesto v autobuse bude oznámené 

mailom. 

 

Štartovné:    Neplatí sa. 

 

Stravovanie:    Zúčastnení dostanú bagetu a nápoj pri prezentácii. 

 

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

pamätníka SNP. Terén je prehľadný, čistý, umožňujúci rýchly 

beh. 

 

Vyhlásenie výsledkov: Po jednotlivých pretekoch v priestore zhromaždiska. 

 

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 obdržia ceny a diplomy. 

 

Informácie:   Igor Patráš 

ŠK Hadveo Banská Bystrica 

tel.:0905522144 

 e-mail: igorjr@twd.sk 

    

UPOZORNENIE: Maximálny počet štartujúcich je spolu 300 bežcov. Kto sa skôr 

prihlási má väčšiu šancu na bezplatnú dopravu, aj účasť na 

pretekoch.  

 

 

Igor Patráš, riaditeľ pretekov  Milan Mazúr, sekretár SZOŠ 
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