Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský zväz orientačných športov

Propozície
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky
v ORIENTAČNOM BEHU
základných a stredných škôl
školský rok 2013/2014
pod záštitou primátora mesta Petra Gogolu
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)

Usporiadateľ:

ŠK Hadveo Banská Bystrica

Technické zabezpečenie:

ŠK Hadveo Banská Bystrica

Termín:

3. júna 2014 (utorok) – preteky jednotlivcov

Centrum pretekov:

Park pod pamätníkom SNP Banská Bystrica

Odporúčaný príjazd:

Z vlakovej stanice 15 minút pešo
Z autobusovej stanice 10 minút pešo
Z parkoviska PKO alebo SNP 5 minút pešo

Mapa príjazdu:

Prezentácia:

V centre pretekov, 3. júna 2014 od 8:30 do 10:00 hod.

Klasifikácia pretekov:

3. 6. 2014 - preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím KS

Kategórie:

Žiaci základných škôl
Žiačky základných škôl
Žiaci stredných škôl
Žiačky stredných škôl

narodení 1. 1. 1998 a mladší
narodené 1. 1. 1998 a mladšie
narodení 1. 1. 1994 a mladší
narodené 1. 1. 1994 a mladšie

Účasť:

Víťazné 4-členné družstvá v každej kategórii a 3 najlepší
jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich
školských družstiev, z každého kraja SR.

Systém súťaže:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami
školských
družstiev,
ktoré
sa
vyhodnocujú
z pretekov
jednotlivcov.
Na školských MSR sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej
kategórii a súťaž školských družstiev.

Hodnotenie:

O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto
z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce
kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času časová
prirážka 5 min.
O poradí školských družstiev rozhoduje súčet dosiahnutých časov
troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy (resp. z
každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším
súčtom časov.

Predpokladaný štart 00:

11,00 hod.

Prihlášky:

do 28. 5. 2014 emailom na adresu: prihlasky@hadveo.sk
Kópiu zašlite aj na adresu: slovakia@orienteering.sk
Prihlášku spolu s výsledkami krajského kola 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), spôsob dopravy a predpokladaný čas príjazdu 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. Prípadné problémy so
sprievodom je potrebné konzultovať s koordinátorom školských
športových súťaží v OB (viď informácie).

Doprava:

Bude pre postupujúcich a ich sprievod zabezpečená autobusom
z BA, ZA a KE.

Štartovné:

Neplatí sa.

Stravovanie:

Kompletný obed bude zabezpečený v blízkej reštaurácii.

Mapa:

Na pretekoch bude použitá nová mapa pre orientačný beh
v mierke 1:5 000, ekvidištanta 2,5 m, rozmer A4, tlačená na
laserovej tlačiarni. Autor Miroslav Pilát (jar 2013).

Opis terénu:

Priestor pretekov sa nachádza v mestskom parku a okolí
pamätníka SNP. Terén je prehľadný, čistý, umožňujúci rýchly
beh.

Razenie:

Bude použitý elektronický raziaci systém Sport ident. Pretekár
používa ako pretekársky preukaz elektronický čip (SI preukaz).
Pretekár zaznamená svoj prechod kontrolným stanovišťom
pomocou SI preukazu tak, že ho zasunie do elektronickej
jednotky, ktorá je súčasťou kontrolného stanovišťa. Táto jednotka
indikuje zvukovo (pípnutím) a svetelne (bliknutím) správne
zaznamenanie prechodu pretekára kontrolným stanovišťom.
Pokiaľ bude zariadenie SI nefunkčné, je potrebné oraziť prechod
KS mechanicky, t.j. raziacimi kliešťami do mapy (raziace kliešte
sú tiež súčasťou raziaceho zariadenia).

Poznámka:

Pretekári, ktorí vlastnia SI preukazy, uvedú svoje čísla SI
preukazov do prihlášky! Ostatným účastníkom poskytne SI
preukaz usporiadateľ.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
staviteľ tratí

Igor Patráš
Štefan Šurgan
Rasťo Szabó

R1
R2

Vyhlásenie výsledkov:

Po jednotlivých pretekoch v priestore zhromaždiska.

Poistenie:

Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu
poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží
zodpovedá vysielajúca organizácia.

Preukazovanie totožnosti:

V školských športových súťažiach je možné požiadať o overenie
totožnosti súťažiaceho. Dokladuje sa preukazom poistenca
u žiakov ZŠ, alebo preukazom totožnosti u stredoškolákov). Toto
právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého
zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady
mať pri sebe.

Ceny:

Prví traja v kategóriách jednotlivcov a družstiev obdržia medaily
a diplomy.

Informácie:

Milan Mazúr, koordinátor školských súťaží v OB
Slovenský zväz orientačných športov,
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 0903-636 503
e-mail: slovakia@orienteering.sk
Igor Patráš, riaditeľ pretekov, mobil: 0905-522 144
e-mail: igorjr@twd.sk

Igor Patráš
riaditeľ pretekov

Milan Mazúr
koordinátor školských súťaží v OB

