Krajský školský úrad Košice
Základná škola Kysak

PROPOZÍCIE
na

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ
v ORIENTAČNOM BEHU
základných a stredných škôl
školský rok 20010-2011

Usporiadateľ:

Základná škola, Kysak 210
z poverenia KŠÚ Košice

Technické zabezpečenie:

TJ Sokol Kysak, klub orientačného behu.

Termín:

18.5. 2011 (streda)

Centrum pretekov:

Kultúrny dom Kysak

Prezentácia:

18.5.2011 od 7.45 do 8.45 hod. zasadačka KD Kysak
Pri prezentácii vedúci družstva odovzdá súpisku školského družstva
podpísanú riaditeľom školy.

Klasifikácia pretekov:

otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
kontrolných stanovíšť

Kategórie:

žiaci ZŠ
žiačky ZŠ
žiaci SŠ
žiačky SŠ

Prihlášky:

Do 13. 5. 2011 e-mailom na adresu: : zskysak@centrum.sk
kópia: obkysak@obkysak.info

narodení 1.1.1995 – 31.12.2000
narodení 1.1.1995 – 31.12.2000
narodení 1.1.1991 – 31.12.1995
narodení 1.1.1991 – 31.12.1995

Podmienky účasti: Pretekov sa zúčastňujú postupujúci z jednotlivých okresných súťaží (2 najlepšie
školské družstvá v každej kategóri + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi
postupujúcich školských družstev) - za jedno školské družstvo môžu nastúpiť maximálne 4 jednotlivci.
Počet súťažiacich na krajskom kole nie je obmedzený, no na príslušné úhrady cestovného a
občerstvenie majú nárok iba riadne postupujúci do krajského kola. Z jedného okresu to môže byť v
jednej kategórii maximálne 11 pretekárov (2x 4 členovia družstiev + 3 jednotlivci). V hlavnej súťaži
súťažia postupujúci pretekári a členovia postupujúcich družstiev, mimo súťaž ostatní (nepostúpivší z
okresných majstrovstiev).
Raziaci systém : Papierové preukazy
V prípade nepriaznivého počasia je vhodné preukazy chrániť vložením do
igelitového sáčku alebo prelepením priesvitnou lepiacou páskou.
Predpokladaný štart 00:
Mapa:

9,30 hod.

Na pretekoch bude použitá mapa pre orientačný beh: Jaskyňa 1:5 000, stav jar 2010;
mapa bude vodovzdorne upravená.

Opis terénu: Terén je mierne kopcovitý, trať je postavená v uliciach obce a priľahlom lese..
Preteky sa uskutočnia za plnej automobilovej prevádzky, preto dbajte na zvýšenú
opatrnosť pri prebehu cez cestné komunikácie.
Hodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstev, ktoré sa
vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. Do vyšších súťaží postupujú 4-členné družstvá z jednej školy
+ 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórií, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstev.
O poradí družstiev rozhoduje súčet 3 najlepších časov jednotlivcov z jedného školského družstva.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za
každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.
Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia, jedno chýbajúce a jedno
razenie navyše. K dosiahnutému času mu bolo pripočítaných 1x 5 trestných minút.
Príklad 2: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych razení. K
dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trestných minút. Razenie je v poriadku.
Vyhlásenie výsledkov: o 13.30 hod. v priestoroch KD Kysak
Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a
súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa sčítajú dosiahnuté časy troch
najlepších jednotlivcov z každého školského družstva. Vyhráva družstvo s najnižším
súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Ceny:

Prví traja v každej kategórii jednotlivcov a školských družstiev obdržia diplomy
a vecné ceny.

Postupový kľúč na školské M SR:
najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii
+ 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho
školského družstva
V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje zaňho ďalší pretekár v
poradí! Menovité zloženie členov v družstve ktoré postúpilo nemusí byť zhodné s menami, ktorých
časy sa do výsledku družstva započítali v krajskom kole. O zložení družstva rozhoduje škola.
Dôležitá je najmä školská príslušnosť.
Razenie kontrolných stanovíšť(KS): po obdržaní mapy je úlohou pretekára prísť na miesto začiatku
orientácie (červený trojuholník na mape), kde sa začína orientovať. Pretekár je povinný absolvovať
trať v určenom poradí KS, najprv musí pretekár nájsť prvé KS, potom druhé KS atď. Ľubovoľný je
len výber postupu - to akým spôsobom pobeží pretekár na prvé KS, z prvého na druhé KS atď..
Pretekár je povinný označiť prechod KS do štartového preukazu systémom: 1. KS do prvého políčka
v preukaze, 2. KS do druhého políčka v preukaze atď. Ak sa pretekár pomýli pri razení, využíva na
opravu rezervné políčka R1 až R3. Pretekár si sám zodpovedá za razenie na KS. Každé KS v teréne
je vybavené kódovým číslom, ktoré slúži pretekárovi na kontrolu správnosti nájdeného KS v teréne.
Poradové čísla KS s kódovými číslami KS a s opismi KS budú k dispozícii pri prezentácii.
Podľa metodického pokynu č. 2/2009 pre úhradu cestovného.Na úhradu má nárok iba
riadne postupujúci pretekár z obvodného do krajského kola
.
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov : Mgr. Krišanda Ondrej
hlavný rozhodca : Ing. Franko Valér
staviteľ tratí :
Bc. Kollár Miroslav
Úhrada:

Poznámka:

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na
odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Za zdravotný stav pretekára zodpovedá vysielajúca škola.

Ing. Valér Franko
hlavný rozhodca

riaditeľ pretekov : Mgr. Krišanda Ondrej
riaditeľ ZŠ Kysak

