PROPOZÍCIE
Finále Pezinskej školskej ligy - štafety
Termín: 7.06.2018
Centrum pretekov: bývalé prírodné kúpalisko, Modra-Piesok (Zochova chata)
Usporiadateľ: Klub orientačného behu Sokol Pezinok
Prezentácia: 8:30 – 9:30
Časový harmonogram:
8:30-9:30 prezentácia
9:45 ukážka štafetovej odovzdávky
10:00 hromadný štart štafiet, po kategóriách
Kategórie: Mladšie žiačky (2.-5. ročník ZŠ)
Mladší žiaci (2.-5. ročník ZŠ)
Staršie žiačky (6.-9. ročník ZŠ, Prima-Kvarta)
Starší žiaci (6.-9. ročník ZŠ, Prima-Kvarta)
MIX (bez rozlíšenia veku, pohlavia, školskej príslušnosti)
V prípade, že Vám ostanú jednotlivci, pre ktorých nie je miesto v štafetách, prihláste
aj ich, nájdeme im členov štafety do kategórie MIX. Do kategórie MIX je možné
prihlásiť aj „učiteľskú“ štafetu, pozostávajúcu z pedagógov. Nie je podmienkou byť z
rovnakej školy.
Klasifikácia pretekov: otvorené denné preteky trojčlenných štafiet v orientačnom
behu, s určením poradím kontrolných stanovíšť. Určené pre žiakov ZŠ a GYM.
Podmienky účasti:

- súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia
pretekárov, s číslom SI čipu (ak žiak vlastní), potvrdená
riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho
družstva, emailová adresa pre spätný kontakt
- preukaz poistenca (fotokópia)
- športové oblečenie a obuv
- buzola sa odporúča
- súpisku stačí predložiť na prezentácii.
- prosíme o dodržanie termínu prihlášok.
- všetci štartujúci súhlasia s vyhotovovaním zvukových a
obrazových záznamov, ako aj s uvedením mena vo
výsledkovej listine.

Prihlášky: e-mailom na kob.sokol.pezinok@azet.sk, do piatku 1.06.2018
Do prihlášky napíšte prosím aj zostavy štafiet.
Informácie: Michal Tomašovič, kob.sokol.pezinok@azet.sk,
Opis terénu:
Lesný prehľadný terén s hustou cestnou sieťou, na
niektorých miestach skalky a terénne detaily, v západnej

časti mapy lyžiarske svahy a lúky, vo východnej chatová
osada. Verejný úsek vedie cez jazero v dĺžke asi 20m, hĺbka
vody do 50cm. Prispôsobte tomu prosím svoju výstroj.
DBAJTE NA ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ, PRETEKY
PRIEBEHAJÚ BEZ OBMEDZENIA CESTNEJ
PREMÁVKY!
Razenie:

Použité bude elektronické meranie SportIdent
Ako pretekársky preukaz slúži elektronický čip.
Pri prezentácii dostane každý vedúci za príslušnú 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 odobratý. 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:
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 2-sekundy, 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 a žiadna
Ti nesmie chýbať. Ak máš kontroly navyše, nič sa nedeje.
5. Preteky ukončíš vložením čipu do jednotky FINISH na cieľovej čiare (vtedy sa ti
zastaví čas).
6. Vyznačeným koridorom pokračuj k jednotke SI READING (vyčítanie čipov) –
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: Michal Tomašovič
hlavný rozhodca: Pavol Poláček ml.
časomiera: Pavol Poláček ml.
stavba tratí: Dominic Ditri, Matúš Šimo

Vyhlásenie výsledkov: cca o 12:00 hod
Ceny:
Na Pezinskej školskej lige sa vyhodnocujú prví traja
jednotlivci v každej kategórii, ktorí získajú medaile, diplomy
a drobné ceny od sponzorov. Pred vyhlásením štafiet budú
vyhlásení aj prví traja jednotlivci v celkovom poradí školskej
ligy.
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 sú k dispozícii na zhromaždisku. Vzhľadom na
časový harmonogram podujatia odporúčame pretekárom aj
pedagogickému doprovodu odhlásiť sa z obedov.

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 traťoví komisári, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú, resp. budú
diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy. Nepoškoďte netolerantným
chovaním svoje školské družstvo!
VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A
NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI
ÚRAZE ALEBO ZRANENÍ SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM
TÝCHTO PRETEKOV

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Michal Tomašovič
riaditeľ pretekov

Pavol Poláček ml.
hlavný rozhodca

