Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Slovenský zväz orientačných športov
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6
______________________________________________________________
POKYNY PRE PRETEKY V ORIENTAČNOM BEHU
Školské majstrovstvá BSK – Krajské kolo
VII. ročník pretekov o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu
pre žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2021/2022

Vyhlasovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Usporiadateľ:

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Technické zabezpečenie: Kluby SZOŠ so sídlom v BSK
Termín:

18.5.2022

Centrum pretekov:
Doprava:

Bratislava – Petržalka, ZŠ Turnianska 10
MHD : autobusy 98 (od OD Slimák),
91, 191 (spod Nového mosta)
vystúpiť na zastávke Jasovská, odtiaľ bude cesta značená modrými
stužkami k zadnej časti školy, prosíme, dodržte vyznačenú cestu.

Prezentácia:

8:30 – 9:30 hod. v centre pretekov

Štart:

prví pretekári o 10:00 hod. intervalovým spôsobom

Kategórie a dĺžky tratí:

Žiaci ZŠ
2,2 km 14 kontrolných stanovíšť
Žiačky ZŠ
2,0 km 11 kontrolných stanovíšť
Do kategórie ŽIACI ZŠ a ŽIAČKY ZŠ sú zaradení žiaci ZŠ
a z primy až kvarty z 8-ročných gymnázií !!!
Študenti SŠ
Študentky SŠ

4,0 km
3,4 km

19 kontrolných stanovíšť
17 kontrolných stanovíšť

Open
2,1 km 11 kontrolných stanovíšť
Open kategória je nesúťažná kategória s otvorenou účasťou,
pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať orientačný beh
a nezúčastňujú sa majstrovstiev.
Opisy Kontrol:

Opisy budú vytlačené na mapách a aj samostatne vo forme
piktogramov. Pred štartom si z nástenky môžete vyzdvihnúť opisy KS
aj v slovnej podobe

Vzdialenosti:

Štart –
v blízkosti hlavného vchodu do školy (po modrobielych
stužkách cca 150 m z centra pretekov)
Cieľ - v areáli školy.

Mapa:

FELIX, mierka 1:4000, ekvidištanta e=2,5 m,
Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007,
autor: Michal Tomašovič stav 2019, revízia 05/2022

rozmer A4
PO PREBEHNUTÍ CIEĽOM SÚ PRETEKÁRI POVINNÍ ODOVZDAŤ
MAPU CIEĽOVÉMU ROZHODCOVI.
Po ukončení pretekov budú mapy k dispozícii v centre.
Opis terénu:

Sídlisková zástavba. Trať miestami križuje parkoviská a prístupové
cesty ku parkoviskám s minimálnou premávkou. Pri prebiehaní ciest
treba dávať pozor. Je zakázané preliezať ploty, šliapať cez okrasnú
zeleň a vstupovať na územie vyznačené v mape fialovými šrafami.

Razenie:

Použité bude elektronické meranie SportIdent.
Ako pretekársky preukaz slúži elektronický čip, ktorý zaznamená
medzičasy a výsledný čas, resp. predbežné umiestnenie.
Za stratu požičaného čipu budeme požadovať úhradu vo výške
40,- €.

Ako sa používa SI čip: (pred pretekmi bude názorná ukážka a v priestore štartu grafický
manuál)
Podmienky účasti

- prihláška na formulári a súpiska družstva s celým menom a
dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom školy s čitateľne
uvedeným menom vedúceho družstva, emailová adresa pre
spätný kontakt
- preukaz poistenca (fotokópia)
- športové oblečenie a obuv
- buzola sa odporúča
Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):
Počet členov jedného družstva je max. 4 pretekári, ktorí postúpili
z okresného kola a sú vopred menovite zaradení do družstva.
Minimálny počet sú 3 klasifikovaní.
Dvaja a menej družstvo netvoria!
V prípade postupu viacerých družstiev z jednej školy musia byť
vopred označené ako družstvo "A" resp. "B".
Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy
družstvom "A".

Hodnotenie:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských
družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.
Na krajskom kole 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.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich
nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k
dosiahnutému času 5 minút.

V tomto školskom roku sa nepostupuje na Majstrovstvá SR, náhradou je :
Celoslovenské kolo Školskej ligy
7.-8. 6. - Senec
Organizátor : Klub orientačného behu Sokol Pezinok
Vyhlásenie výsledkov:

predpokladáme o 13:00 hod.

Výsledky budú zverejnené: www.orienteering.sk, www.vba.sk
Ceny:

Na krajskom kole 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 diplom a cenu, víťazné družstvá pohár s logom BSK.
Preteky sa konajú za finančnej podpory :
Bratislavského samosprávneho kraja

Občerstvenie:

Pitný režim zabezpečil RESTON.
K dispozícii bude bufet Caffe mobil, bude tam možné kúpiť palacinky,
čokoládu, hod dog ....

Informácie :

Eva Králová, email: eva.kralova@vba.sk
tel.č. : 0908 140 128, web: www.vba.sk

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Eva Králová
hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková
staviteľ tratí: Hana Šmelíková

Poznámka:

Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a príslušných
Vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2022. Za dobrý zdravotný stav
pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. Účastníci pretekov nie sú
zdravotne poistení, v prípade úrazu spôsobenom počas alebo následkom
týchto pretekov budú ošetrení na vlastné zdravotné poistenie bez nároku na
odškodné. 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 v budove – šatne pri telocvični.
Zakázaný je vstup do hlavnej časti budovy školy
V PRIESTORE CENTRA ŽIADAME DODRŽIAVAŤ ČISTOTU !
Je zakázané absolvovať preteky s mobilným telefónom !!!

Upozornenie:

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 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 zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov. Prihlásením sa na tieto preteky
každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno,
kategória, škola) v prihláške, štartovej listine a výsledkoch na internetovej
stránke pretekov a v informačnom systéme. Počas pretekov budú
vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti, pre osobnú
potrebu pretekárov ako spomienku na preteky, alebo na propagáciu
orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte
túto skutočnosť bezodkladne fotografovi.

hlavný rozhodca
Barbora Šmelíková

riaditeľ pretekov
Eva Králová

