Základná škola,
Kysak 210, Kysak, 04481

PROPOZÍCIE
krajského kola v orientačnom behu základných a stredných škôl Košice
v školskom roku 2017/2018
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Okresný úrad, odbor školstva Košice

Usporiadateľ:

Základná škola, Kysak

Technické zabezpečenie: KOB Kysak
Termín pretekov:

23.5.2018 /streda/

Miesto pretekov:

Základná škola Kysak

Kategórie:

Žiaci ZŠ
Žiačky ZŠ
Študenti SŠ
Študentky SŠ

Prezentácia:

23.5.2018 od 8.30 do 9.30 hod. v ateliéri ZŠ Kysak
9.30 - 9.40 hod. – porada vedúcich
9.40 - 9.50 hod – otvorenie a oboznámenie s pravidlami pretekov

Prihlášky:

do 21.5. 2018 na portál www.skolskysport.sk
Podmienka účasti: súpiska s menom priezviskom, dátumom narodenia, potvrdená
riaditeľom školy, preukaz poistenca. Za zdravotný stav žiaka zodpovedá vysielajúca škola.
Nezabudnúť sa zaregistrovať na školskom portáli a súpisku dať na školský portál.
Bez zadanej súpisky na školskom portáli, nebude umožnený štart družstva ani
jednotlivca!!!

Štart :

o 10.00 hod. areál školy, intervalovým spôsobom

Mapa:

Kysak – obec ’18, 1:5 000, 10/2016, mapy nie sú vodovzdorne upravené. Mapníky budú
k dispozícii na štarte. Popisy kontrol budú vytlačené na mapách, pretekári ich budú mať
k dispozícii aj v mieste pretekov.

Raziaci systém:

Elektronický raziaci systém Sport Ident, SI čipy budú vydané vedúcim na prezentácii.

Opis terénu:

Areál ZŠ Kysak, priľahlá časť obce a lesa.

Druh súťaže:

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

narodení 1.1.2002 a mladší
narodené 1.1.2002 a mladšie
narodení 1.1.1998 a mladší
narodené 1.1.1998 a mladšie

Klasifikácia pretekov: preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Razenie kontrolných stanovíšť(KS): Po obdržaní mapy je úlohou pretekára prísť po modrých stužkách na
mapový štart - 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 SI čipu strčením do otvoru v krabičke SI upevnenej na stojane KS.
Pretekár si sám zodpovedá za razenie na KS. Každé KS v teréne je vybavené oranžovo bielym lampiónom a
stojanom s kódovým číslom, ktoré slúži pretekárovi na kontrolu správnosti nájdeného KS. Poradové čísla KS s
kódovými číslami KS a s opismi KS budú vytlačené na mape a taktiež k dispozícii aj v mieste pretekov.
Telefón: 055/6991412

IČO: 35544244

Internet: www.zskysak.edupage.org

E-mail: zskysak@centrum.sk

Základná škola,
Kysak 210, Kysak, 04481
Počet členov v školskom družstve:
- minimálny počet je 3 klasifikovaní
- maximálny počet je 4 pretekári. Dvaja a menej družstvo netvoria!
Hodnotenie:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré sa
vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. 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 :

Pretekár má oraziť 5 KS. Po vyčítaní SI čipu v cieli sa zistí, že má 4 správne razenia, jedno
chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bude pripočítaných 1x 5
trestných minút.

Organizačný štáb:

riaditeľ pretekov: Mgr. Ondrej Krišanda, ZŠ Kysak
hlavný rozhodca: Kollár Jaroslav
stavba trate: Franko Dávid
hl. rozhodca cieľ: Kollár Miroslav
hl .rozhodca štart: Kollár Jaroslav
výsledková listina: Kollár Miroslav
techn. zabezpečenie: KOB Kysak

Vyhlásenie výsledkov: o 13.00 hod. na školskom ihrisku.
Medaily a diplomy obdržia víťazné družstvá a jednotlivci v každej kategórií.
Iné:

Šatne a WC budú v telocvični ZŠ Kysak.

Cestovné:

podľa Smernice č. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
žiakov ZŠ a SŠ.

Upozornenie:

Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do cieľa.
Zdržujte sa iba v priestore centra 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.

Postupový kľúč na školské M SR v OB:
najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii a
3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho
školského družstva.
Školské M SR v OB: 12.-13. 6. 2018 v Martine.
Športové vybavenie: buzola, vhodná obuv a oblečenie, príroda a počasie sú nevyspytateľné.
Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo!

Ondrej Krišanda
riaditeľ pretekov

Telefón: 055/6991412

IČO: 35544244

Jaroslav Kollár
hlavný rozhodca

Internet: www.zskysak.edupage.org

E-mail: zskysak@centrum.sk

