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Súťažný poriadok k súťažiam 

sekcie Presnej orientácie 

Slovenského zväzu orientačných športov 

Súťažný poriadok Slovenského zväzu orientačných športov platí pre 

súťaže vypisované SZOŠ každoročne prostredníctvom Vykonávacích 

predpisov (ďalej VP). Tento poriadok stanovuje podmienky účasti 

pretekárov, spôsob uskutočnenia a vyhodnotenia. 

1 Základné ustanovenia 

1.1 Rozdelenie súťaží 

a) majstrovské 

a. Majstrovstvá Slovenskej republiky (ďalej len MSR) 

v presnej orientácii v PreO (MSR v PO v PreO) 

b. Majstrovstvá Slovenska v presnej orientácii v TempO (MSR 

v PO v TempO) 

b) dlhodobé 

a. Slovenský pohár 

1.2 Súťaže riadi Súťažná komisia, ak je menovaná, inak súťaže riadi 

sekcia. 

1.3 Organizátorom súťaží je SZOŠ, ktorý môže poveriť organizovaním 

súťaže niektorý oddiel alebo klub. 

1.4 Rozpis súťaží je potrebné predložiť v riadnom termíne podľa Pravidiel 

k schváleniu súťažnej komisii. 

1.5 U súťaží, kde sa vyhlasujú paralympijské kategórie (Para), majú 

právo účasti v týchto kategóriách pretekári s telesným postihnutím, 

ktoré svojou povahou zodpovedá definícii IOF Paralympic Eligibilty. 

2 Majstrovské súťaže 

2.1 Majstrovstvá Slovenska v presnej orientácii v PreO 

2.1.1 Vypisuje sa bez obmedzenia pohlavia a veku v kategóriách E - Open 

a E – Para 
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2.1.2 Víťazi kategórií získavajú titul „Majster Slovenskej republiky 

v presnej orientácii v PreO“ v príslušnej kategórii pre príslušný rok. 

2.1.3 Podmienky účasti: otvorené preteky 

2.1.4 Podmienky pre získanie titulu a medailí: Titul a medaily môžu získať 

iba pretekári registrovaní v SZOŠ.  

2.1.5 Súčasne so súťažou môže v tom istom priestore a čase prebiehať 

verejná súťaž. 

2.2 Majstrovstvá Slovenska v presnej orientácii v TempO 

2.2.1 Vypisuje sa bez obmedzenia pohlavia, veku a postihnutia v kategórii 

E - Open 

2.2.2 Víťazi kategórií získavajú titul „Majster Slovenskej republiky 

v presnej orientácii v TempO“ v príslušnej kategórii pre príslušný 

rok. 

2.2.3 Podmienky účasti: otvorené preteky 

2.2.4 Podmienky pre získanie titulu a medailí: Titul a medaily môžu získať 

iba pretekári registrovaní v SZOŠ.  

2.2.5 Súčasne so súťažou môže v tom istom priestore a čase prebiehať 

verejná súťaž. 

3 Dlhodobé súťaže 

3.1 Slovenský pohár 

3.1.1 Slovenský pohár je viackolovou súťažou jednotlivcov bez 

obmedzenia disciplíny. 

3.1.2 Vypisuje sa bez obmedzenia pohlavia a veku. Pre disciplínu PreO v 

kategóriách E - Open a E – Para. Pre disciplínu TempO v kategórii E 

– Open, pričom výsledky kategórie E - Para sa vyčlenia z výsledkov 

E – Open. 

3.1.3 Podmienky účasti: otvorené preteky 

3.1.4 Do hodnotenia sa započítavajú iba pretekári registrovaní v SZOŠ. 

3.1.5 Spôsob hodnotenia 
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3.1.5.1 Do súťaže sa započítavajú výsledky z pretekov, ktorých 

zoznam je uvedený vo Vykonávacích predpisoch na príslušný rok. 

3.1.5.2 Do hodnotenia sa započítava súčet N najlepších pretekov, 

pričom počet započítavaných pretekov (N) je uvedený vo 

Vykonávacích predpisoch na príslušný rok. Pretekári sa v hodnotení 

zoraďujú podľa dosiahnutých bodov od najväčšieho po najmenší 

počet bodov. V prípade rovnakých bodov, sa pretekári radia na tom 

istom poradovom mieste v hodnotení. Do poradia sú zaradení 

všetci pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň jedných pretekov. 

3.1.5.3 Organizátor môže požiadať o započítanie priemeru za 

usporiadanie pretekov. Hodnota priemeru sa vypočíta ako priemer 

z N-1 najlepších pretekov. 

3.1.5.4 Bodové ohodnotenie za jednotlivé preteky je: 1. miesto 25 

bodov, 2. 22 bodov, 3. 20 bodov, 4. 19 bodov, 5. 18 bodov, 6. 17 

bodov, 7. 16 bodov, 8. 15 bodov, 9. 14 bodov, 10. 13 bodov, 11. 

12 bodov, 12. 11 bodov, 13. 10 bodov, 14. 9 bodov, 15. 8 bodov, 

16. 7 bodov, 17. 6 bodov, 18. 5 bodov, 19. 4 body, 20. 3 body, 21. 

2 body, 22. 1 bod. 

4 Vyhlasovanie víťazov a slávnostné odovzdávanie cien 

4.1 Organizátor je povinný zabezpečiť dôstojný priebeh ceremoniálu 

vyhlásenia víťazov. 

4.2 Ak majú v pretekoch dvaja alebo viacerí pretekári zhodné 

hodnotenie, každý z nich musí dostať príslušnú cenu (diplom, medailu 

a vecnú cenu), pričom nasledujúce poradie (poradia) sa vynechávajú. 

4.3 Priebeh ceremoniálu vyhlásenia víťazov 

4.3.1 Majstrovstvá Slovenskej republiky 

4.3.1.1 Počas ceremoniálu vyhlásenia víťazov musí byt vyvesená 

zástava Slovenskej republiky. Na začiatku ceremoniálu sa hrá 

hymna SR. 

4.3.1.2 Ako prvé prebieha vyhlásenie absolútnych víťazov (prvé tri 

miesta), kde sa odovzdávajú vecné ceny. Následne sa vyhlasujú 

víťazi (prvé tri miesta) majstrovských súťaží, kde sa odovzdávajú 

diplomy a medaily. V prípade, že sú absolútni víťazi identickí 
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s víťazmi majstrovských súťaží, uskutočňuje sa iba jedno 

vyhlásenie víťazov. 

4.3.1.3 Ceremoniál vykonávajú zástupcovia organizátora a poverený 

zástupca predsedníctva SZOŠ (resp. člen sekcie). 

4.3.2 Slovenský pohár (jednotlivé kolá súťaže) 

4.3.2.1 Vyhlasujú sa absolútny víťazi (prvé tri miesta) príslušnej 

disciplíny a vypísanej kategórie, kde sa odovzdávajú vecné ceny. 

4.3.2.2 Ceremoniál vykonávajú zástupcovia organizátora. 

4.3.3 Slovenský pohár (celkové vyhodnotenie) 

4.3.3.1 Vyhodnotenie sa obvykle uskutočňuje v rámci posledného kola  

súťaže. 

4.3.3.2 Vyhlasujú sa víťazi (prvé tri miesta) príslušných kategórií, kde 

sa odovzdávajú pamätné a prípadné vecné ceny. 

4.3.3.3 Ceremoniál vykonávajú zástupcovia organizátora a poverený 

zástupca predsedníctva SZOŠ (resp. člen sekcie). 

5 Záverečné ustanovenia 

5.1 Výklad tohto Súťažného poriadku podáva sekcia. 

5.2 Zmeny a doplnky tohto Súťažného poriadku schvaľuje Predsedníctvo 

SZOŠ na návrh sekcie alebo samotná sekcia, ak ju tým poverí 

Predsedníctvo SZOŠ. 

5.3 Tento Súťažný poriadok platí od 1.1.2015. 

 

 

Sekcia Presnej orientácie, Bratislava, december 2014 


