Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská asociácia športu na školách
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Okresný úrad, odbor školstva
Slovenský zväz orientačných športov
_____________________________________________________________________

PROPOZÍCIE
Školské majstrovstvá obvodov Bratislava 2, Malacky a Senec,
4. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behupre žiakov základných a stredných škôl
v školskom roku 2016/2017
______________________________________________________________________________
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bratislavský samosprávny kraj

Organizátor:

Okresný úrad, odbor školstva

Usporiadateľ:

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Technické zabezpečenie: TJ Rapid Bratislava, oddiel orientačného behu
Termín:

26. 4.2017

Centrum pretekov:

ZŠ Nevädzova 2, Bratislava -Trávniky

Prezentácia:

8:30 – 9:30 hod. v centre pretekov

Štart:

prvý pretekár o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom

Kategórie:

Žiaci základných škôl
narodení
1. 1. 2001 a mladší
Žiačky základných škôl
narodené
1. 1. 2001 a mladší
Žiaci stredných škôl
narodení
1. 1. 1997 a mladší
Žiačky stredných škôl
narodené
1. 1. 1997 a mladší
(spolu maximálne 16 účastníkov z jednej školy, väčší počet je potrebné
vopred konzultovať s riaditeľom pretekov!)

Podmienky účasti:

- súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia pretekárov
potvrdená riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho
družstva, emailová adresa pre spätný kontakt
- preukaz poistenca (fotokópia)
- športové oblečenie a obuv
- buzola sa odporúča

Preteky sa konajú za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja.
Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):
Počet členov jedného družstva sú 4 pretekári, ktorí sú vopred menovite zaradení do
družstva. Minimálny počet sú 3 klasifikovaní. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažných družstiev, ktoré sa
označia ako družstvo "A", "B", "C", atď.
Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A".
Prihlášky:

Vyplnenú prihlášku zasielajte na mailovú adresu: skolskyorientacnybeh@gmail.com
a zároveň aj na zapad.orienteering@gmail.com v termíne do 21.4.2017.
Prihlášky platia po spätnom potvrdení. Zároveň súpisku družstiev umiestnite na
portál www.skolskysport.sk

Informácie:
koordinátorka školskej súťaže:
Hodnotenie:

Eva Králová 0908 140 128, eva.kralova@vba.sk, www.vba.sk

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev,
ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.
Na obvodných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej
kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii jednotlivcov sa
sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších pretekárov z každej zúčastnenej školy
(resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom
časov. Dvaja a menej družstvo netvoria!
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich nie je
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému
času 5 minút.

Postupový kľúč na krajské majstrovstvá :
2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii a
3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich š
kolských družstiev.
Krajské školské majstrovstvá BSK v OB sa uskutočnia 24. 5.2017 v Bratislave.
Mapa:

Evičkine Trávniky, mierka 1:4000

Opis terénu:

sídlisková zástavba

Razenie:

Bude použité elektronické meranie SportIdent.
Ako pretekársky preukaz slúži elektronický čip.
Pri prezentácii dostane každý vedúci za príslušné školské družstvo (resp.
zúčastnenú školu) zoznam svojich pretekárov s číslami pridelených čipov.
Je veľmi dôležité, aby pretekár bežal s prideleným čipom!
Bezprostredne po dobehnutí si dá pretekár vyhodnotiť čip, ktorý mu bude
následne odobraný. Po vyhodnotení čipu dostane pretekár výpis so svojim
predbežným umiestnením a výsledným časom.
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30,- €.

Ako sa používa SI čip (pred pretekmi bude názorná ukážka):
1. Po pridelení čipu odporúčame pevne ho nastoknúť na prst, pritiahnuť gumičku aby ste sa
vyhli jeho strate.
2. V štartovom koridore si čip vložením do otvoru jednotky CLEAR „vynuluj“ (POZOR! trvá to 2sekundy, buď trpezlivý). Jednotka pípne a zasvieti. Následne podobným spôsobom čip
„skontroluj“ v jednotke CHECK (trvá to necelú sekundu). Teraz je čip pripravený na použitie
ako tvoj pretekársky preukaz.
3. Na každom tvojom kontrolnom stanovišti vlož čip do otvoru jednotky. Ak jednotka pípne a
blikne (trvá to asi pol sekundy) pokračuj na ďalšie kontrolné stanovište.
4. V prípade, že si si označil nesprávnu kontrolu, nič sa nedeje, pohľadaj tú svoju sprábnu
a vykonaj označenie. Musíš postupovať v správnom poradí kontrol.
5. Preteky ukončíš vložením čipu do jednotky FINISH na cieľovej čiare (vtedy sa ti zastaví čas).
6. Vyznačeným koridorom pokračuj k jednotke SI READING – vlož čip do vyhodnocovacej
jednotky a trpezlivo čakaj na pípnutie (POZOR! Tento úkon trvá 3-4 sekundy, buď trpezlivý
a nevyťahuj čip z otvoru skôr, ako jednotka nepípne či nezasvieti!).
7. Pokračuj na vyhradené miesto, kde dostaneš výpis s tvojím predbežným umiestnením
a výsledným časom.
Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
staviteľ tratí:

Vyhlásenie výsledkov:

asi o 13:00 hod.

Dušan Formanko, R1 (tel. 0903 514 492)
Milan Mazúr, R1
Peter Mižúr

Výsledky budú zverejnené: www.orientering.sk a www.skolskysport.sk

Ceny:

Na majstrovstvách obvodu sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii,
ktorí získajú medaile, ceny a diplomy. V súťaži školských družstiev sa vyhodnocujú
prvé tri družstvá v každej kategórii, ktoré získajú pohár, diplom a cenu.

Poznámka:

Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. Účastníci
pretekov nie sú zdravotne poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné zdravotné poistenie. Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich
žiakov a dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení
pretekov.

Iné:

Šatne a WC budú v priestore zhromaždiska – šatne pri telocvični.

Upozornenie: Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do cieľa.
Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska centre pretekov a neovplyvňujte priebeh
súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický doprovod. V priestore pretekov
sa nachádzajú rozhodcovia, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú
diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy.
Nepoškoďte netolerantným chovaním svoje školské družstvo a dodržujte fair-play!

Milan Mazúr
hlavný rozhodca

Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

