Propozície krajského kola stredných a základných škôl
v orientačnom behu pre školský rok 2012-2013
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ:

Z poverenia Obvodného úradu – odbor školstva v Košiciach
Základná škola Bernolákova 16, 040 11 Košice

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu ATU Košice
Termín konania:

14. máj 2013 (utorok)

Miesto konania:

okolie ZŠ Bernolákova 16 (Terasa, Košice)

Prezentácia:

Telocvičňa ZŠ Bernolákova 16
14.5.2013 od 8.00 – 9.00 hod.

Organizačný výbor:

riaditeľ pretekov: Mgr. Ivan Vydra
hlavný rozhodca: Ing. Igor Roháč
stavba tratí: Ing. Jozef Pollák
organizační pracovníci: Mgr. Jana Slámová

Zdravotník:

zabezpečí usporiadateľ

Prihlášky:

Školou potvrdené prihlášky zaslať e-mailom do10.5.2013
na adresu: akademik.ob@tuke.sk ,
kópia na jankaslamka8@gmail.com
Účastníkmi sú 2 postupujúce školské družstvá z okresných kôl + 3
najlepší jednotlivci, ktorí nie sú členmi postupujúcich družstiev.
Vedúci výpravy je povinný predložiť pri prezentácii súpisku.

Štart 00:

prvý pretekár o 10:00 hod – intervalovým spôsobom

Vekové kategórie:

žiaci ZŠ narodení 1.1.1997 a mladší
žiačky ZŠ narodené 1.1.1997 a mladšie
študenti SŠ narodení 1.1.1993 a mladší
študentky SŠ narodené 1.1.1993 a mladšie

Druh súťaže:

Školské športové súťaže v OB sú súťažou štvorčlenných družstiev
žiakov a žiačok. Pre zaradenie školského družstva do správnej
kategórie rozhoduje školská príslušnosť a vek členov družstva.

Hodnotenie:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských
družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. Do vyššej
súťaže – Majstrovstvá SR postupuje 1 najlepšie 4-členné družstvo z
jednej školy + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie
sú členmi postupujúceho školského družstva. 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.
Počet členov v školskom družstve:
Počet členov jedného družstva: minimálny počet je 3 klasifikovaní,
maximálny počet je 4 pretekári. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažiacich
družstiev, ktoré sa označia ako družstvo „A“, „B“, „C“, atď. Ak sa
pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy
družstvom "A".
Ceny:

Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy

Technické ustanovenia:

Súťaží sa podľa platných pravidiel OB

Mapa:

Pavilón, mierka 1:4 000, e = 2,5 m

Terén:

sídlisková zástavba

Výstroj:

bežecká výstroj, buzola- odporúča sa, nie je však podmienkou, pero,
priesvitný obal na mapu, lepiaca páska, zapínací špendlík

Razenie:

elektronický systém Sportident (SI), zabezpečuje organizátor.
Za nevrátenie SI čipu bude od pretekára organizátor vymáhať náhradu
30.- EUR.

Výber z pravidiel OB:

pretekár je povinný:
- absolvovať trať s dodržaním poradia kontrolných stanovíšť
- kontrolné stanovištia značiť SI- čipom podľa poradia
stanovíšť
- v cieli pretekov odovzdať SI-preukaz a mapu
- dodržiavať zákaz akejkoľvek spolupráce na
trati s inými súťažiacimi

Informácie:

Mgr. Jana Slámová, e-mail:jankaslamka8@gmail.com

Poznámka:

Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola.
Organizátor neručí za stratu vecí.
Propozície zároveň slúžia ako žiadosť o uvoľnenie zo školy.

Košice, 23.4.2013

Mgr. Ivan Vydra
riaditeľ pretekov

