Slovenský zväz orientačných športov

PROPOZÍCIE
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
základných a stredných škôl
školský rok 2015/2016
Vyhlasovateľ:
Organizátori:
Termín konania:
Miesto pretekov:
Centrum pretekov:
Prezentácia:
Doprava:
Organizačný výbor:

Kategórie:

Prihlášky:

Slovenský zväz orientačných športov
v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách
Gymnázium M.R.Štefánika Košice
Klub orientačného behu ATU Košice
7. jún 2016 (utorok) – preteky jednotlivcov
8. jún 2016 (streda) – preteky 3-členných štafiet
Košice, sídlisko L.Novomeského
Gymnázium M.R.Štefánika, Námestie L. Novomeského 4, Košice
v centre pretekov, 7.6.2016, 12.00 -14.00 hod.
Zo železničnej a autobusovej stanice električkou č.2, zastávka Radnica Staré mesto
Zo zastávky do centra pretekov cca 500 m.
riaditeľ pretekov:
Mgr. Ivana Antoniová
hlavný rozhodca:
Ing. Peter Sláma
stavba tratí:
Ing. Jozef Pollák
koordinátor súťaže, informácie: Mgr. Jana Slámová
Preteky jednotlivcov 7.6.2016
žiaci ZŠ
narodení 1.1.2000 a mladší
žiačky ZŠ
narodené 1.1.2000 a mladšie
žiaci SŠ
narodení 1.1.1996 a mladší
žiačky SŠ
narodené 1.1.1996 a mladšie
Open žiaci
Open študenti
Preteky 3-členných štafiet 8.6.2016
žiaci ZŠ
narodení 1.1.2000 a mladší
žiačky ZŠ
narodené 1.1.2000 a mladšie
žiaci SŠ
narodení 1.1.1996 a mladší
žiačky SŠ
narodené 1.1.1996 a mladšie
Open žiaci
Open študenti
Školou potvrdenú prihlášku zašlite e-mailom do 1.6.2016 na adresu:
jankaslamka8@gmail.com, kópiu na akademik.ob@tuke.sk
Prihlášku zasiela príslušná škola, z ktorej je postupujúce školské družstvo, resp.
postupujúci jednotlivci. Prihláška musí obsahovať presný názov školy, zoznam pretekárov
(meno, priezvisko, dátum narodenia), meno vedúceho (vedúcich) a predpokladaný čas
príchodu na podujatie.
Sprievodnou osobou pre jednotlivca, ktorý je jediným postupujúcim z konkrétnej školy,
pokiaľ to bude možné, bude poverená osoba (vedúci) z niektorého školského družstva z
príslušného mesta alebo kraja. Prihlášku podpísanú a potvrdenú riaditeľom školy (originál)
je potrebné predložiť pri prezentácii.
V prípade záujmu môžu štartovať aj družstvá a jednotlivci z nepostupujúcich škôl, títo však
nebudú hodnotení v oficiálnej súťaži.

Štart 00:

7.6.2016
14:30 hod, intervalovým spôsobom
8.6.2016
10:00 hod, hromadný štart 1.úsekov
Druh súťaže:
Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažou štvorčlenných školských
družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov a z pretekov 3-členných štafiet.
Účasť:
Z každého kraja SR postupujú na MSR v každej kategórii víťazné 4-členné družstvá a 3
najlepší jednotlivci, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev. V kategóriách
Open môžu štartovať všetci žiaci a študenti, ktorí nepostúpili na majstrovskú súťaž.
Počet členov
Počet členov jedného družstva: minimálny počet 3 pretekári, maximálny počet
v školskom družstve: 4 pretekári. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Štartovné:
Neplatí sa.
Ubytovanie:
zabezpečené zo 7.6. na 8.6. na internáte
Stravovanie:
Pre všetkých postupujúcich účastníkov MSR bude zabezpečená večera 7.6. a raňajky, obed
8.6. Pre účastníkov z Košíc bude zabezpečená 7.6. suchá večera a obed 8.6.
Hodnotenie:
O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekárov nie je
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočíta k dosiahnutému času časová
prirážka 5 minút.
O poradí školských družstiev zo súťaže jednotlivcov rozhoduje súčet dosiahnutých časov
troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy (resp. z každého školského
družstva).
O poradí v súťaži štafiet rozhoduje poradie v cieli po poslednom (treťom) úseku. Ak
niektorému členovi štafety chýba kontrolné stanovište, štafeta je zaradená vo výsledkoch
podľa času až za poslednú štafetu so všetkými KS. Čiže poradie v pretekoch štafiet je
stanovené podľa počtu chýbajúcich KS a podľa dosiahnutého času.
O celkovom poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z oboch súťaží (z
pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov.
Značenie kontrol:
Bude použité elektronické značenie SportIdent.
Pri prezentácii dostane každý vedúci za príslušné školské družstvo zoznam svojich
pretekárov s číslami pridelených čipov.
Je veľmi dôležité, aby pretekár bežal s jemu prideleným čipom!
Za stratu čipu bude organizátor požadovať úhradu vo výške 30,- €.
Vyhlásenie výsledkov: po jednotlivých pretekoch v priestoroch zhromaždiska
Diplomy a ceny:
Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a medaily.
Občerstvenie:
Po dobehu do cieľa voda(čaj) a keks.
Technické ustanovenia: Súťaží sa podľa pravidiel OB
Výber z pravidiel OB: pretekár je povinný:
- absolvovať trať s dodržaním poradia kontrolných stanovíšť
- v cieli pretekov vyčítať SI čip a odovzdať mapu
- dodržiavať zákaz spolupráce na trati s inými súťažiacimi
Mapa:
špeciálna mapa pre orientačný beh, mierka 1:4 000 (1mm na mape=4m v skutočnosti),
ekvidištanta 2m, rozmer A4
Terén:
sídlisková zástavba s priľahlými parkovými plochami
Výstroj:
športové oblečenie a obuv, odporúča sa buzola
Informácie:
Mgr. Jana Slámová, e-mail: jankaslamka8@gmail.com , 0904935024
Poznámky:
Za dobrý zdravotný stav a poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá
vysielajúca škola.
Každý účastník je povinný mať so sebou preukaz poistenca.
Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie
pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov.
Všetci účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

Upozornenie:

Finančné
zabezpečenie:

Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do cieľa.
Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska v centre pretekov a neovplyvňujte priebeh
súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický doprovod. V priestore pretekov sa
nachádzajú traťoví rozhodcovia, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú
diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy. Nepoškoďte netolerantným chovaním
svoje školské družstvo.
Pre účastníkov MSR bude zabezpečené stravovanie, ubytovanie a občerstvenie v cieli.
Účastníkom MSR pochádzajúcim z lokalít bez vlakového spojenia bude uhradené
cestovné. Ostatní účastníci sú povinní využiť bezplatnú vlakovú dopravu.

Ing. Peter Sláma
hlavný rozhodca

Mgr. Ivana Antoniová
riaditeľ pretekov

PRIHLÁŠKA
ŠPORT: ORIENTAČNÝ BEH

Kraj: .....................................................................................................

_________________________________________________________
Škola (uviesť presný názov a adresu)

_________________________________________________________
Vedúci družstva

_________________________________________________________
Kontakt (telefón, e mail)

_________________________________________________________
Predpokladaný príchod

Zloženie družstva (jednotlivci):
Por.č. Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Potvrdenie školy

