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International geodetic pentathlon – Medzinárodný geodetický päťboj 

 
V dňoch 20. – 21. apríla 2012 usporiadalo občianske združenie STAV-GEO pri SPŠ 

Stavebnej Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építıipari Szakközépiskola Lučenec 
v spolupráci s OZ ZRŠ, obcami Gemerský Jablone,  Hajnáčka VII. ročník medzinárodných 
pretekov pre študentov stredných škôl v odbore Geodézia, kartografia a kataster  International 
geodetic pentathlon. 

Na trase medzi obcou Gemerský Jabonec a zrúcaninou hradu Hajnáčka v dĺžke cca 12,5 km 
bolo rozmiestnených päť hlavných, 1 kontrolné a viacero orientačných stanovísk. Na štyroch 
hlavných stanoviskách sa na rýchlosť a presnosť vykonávali typické úlohy geodetickej praxe 
(trigonometrické určenie výšky objektu, centrácia a horizontácia GTS, určenie prevýšenia 
niveláciou a určenie plochy). Piatou skúškou bol vedomostný test.  

Medzi stanoviskami sa trojčlenné zmiešané družstvá navigovali pomocou zoznamu 
súradníc WGS-84, ktorý so súťažným listom obdržali na štarte, a ručného (turistického) 
navigačného prijímača GPS. 

Súťaže sa zúčastnili: 5 škôl z Českej republiky, 5 škôl z Maďarskej republiky a 8 škôl zo 
Slovenska, v počte 30 súťažných družstiev. Spolu sa na podujatí zúčastnilo viac ako 170 
súťažiacich, pedagogických zamestnancov, odborníkov z odboru GKK a ďalších usporiadateľov. 

 
 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
1. Orientačný päťboj – od celkového času na trase sa odčítavali bonusové minúty 

získané rýchlosťou a presnosťou (podľa stanoveného kľúča) na jednotlivých 
stanoviskách. 

         Výsledky na prvých troch miestach: 
 

1. Stredná priemyselná škola geodetická Praha – Česká republika – družstvo A 
2. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építıipari  

Szakközépiskola Lučenec – družstvo B            
3. Stredná priemyselná škola geodetická Praha – Česká republika – družstvo B 

 
 

 
2.   Geodetický päťboj – hodnotila sa len rýchlosť a presnosť pri riešení 5 úloh, bez 

ohľadu na čas   strávený na trase. 
           Výsledky na prvých troch miestach: 
 

1. Stredná priemyselná škola geodetická Praha – Česká republika – družstvo A 
2. Stredná odborná škola stavebná E.Belluša Trenčín – družstvo B 
3. Stredná priemyselná škola S.Mikovíniho Banská Štiavnica - družstvo B 
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