Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Slovenský zväz orientačných športov
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6

PROPOZÍCIE PRETEKOV V ORIENTAČNOM BEHU
Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja

VII. ročník 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
Termíny:

18.5.2022

Centrum :

ZŠ Turnianska, Bratislava Petržalka

Prezentácia:

8:30 – 9:30 hod. v centre pretekov

Štart:

prvý pretekár o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom

Kategórie:

Žiaci základných škôl narodení
1.1.2006
Žiačky základných škôl narodené 1.1.2006
Študenti stredných škôl narodení 1.1.2002
Študentky stredných škôl narodené 1.1.2002
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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 členov družstva sú 3 pretekári. Pri vyhodnotení sú klasifikované 3 najlepšie
výkony členov družstva.
Za školu môže štartovať aj jeden, alebo dvaja pretekári. V tom prípade ale netvoria družstvo a škola
nebude hodnotená v súťaži družstiev. Pretekár bude hodnotený iba v súťaži jednotlivcov.
Za školu môžu štartovať v každej kategórii maximálne dve družstvá no musia byť už pri prezentácii
označené ako družstvo „A“ alebo „B“.
Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A".
Prihlášky:

Do 13.5.2022 odošlite vyplnený prihláškový formulár e-mailom na adresu:
Mikuláš Šabo

mikulas.sabo@gmail.com

Elektronický prihláškový formulár so súpiskou jednotlivcov a družstiev:
https://1drv.ms/x/s!BC1MR69gjpcfgawYIjxYti3pElNilw?e=oAiqS8
Prihláška platí po spätnom potvrdení.
Potvrdenú a vytlačenú prihlášku (súpisku) jednotlivcov a družstiev treba
priniesť na prezentáciu!
Informácie : eva.kralova@vba.sk tel.č.: 0908 140 128, www.vba.sk

Hodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami jednotlivcov a zároveň aj
súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.
Vyhodnocujú sa 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 každé chýbajúce
kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času 5 min.
Postupový kľúč na Majstrovstvá SR:
2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev.
Majstrovstvá SR v OB sa uskutočnia 7.-8.6.2022 v Senci
Mapa:

FENIX mierka 1:4000, ekvidištancia 2,5m, stav r.2019, revízia r.3/2022.
Mapoval a kreslil: Pavol Bukovác

Opis terénu:

Sídlisková a parková zástavba.

Časomiera:

Použijeme elektronické meranie SportIdent. Na razenie kontrolných stanovíšť
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 odobratý. Po vyhodnotení čipu dostane pretekár výpis so svojim
predbežným umiestnením a výsledným časom.
Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 40,- €.

Funkcionári pretekov:

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

Vyhlásenie výsledkov:

približne o 13:00 hod.

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

Na Školských majstrovstvách BSK sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci
v každej kategórii, ktorí získajú medaile, drobné ceny a diplomy.
V súťaži školských družstiev sa vyhodnocujú prvé tri družstvá v každej
kategórii, ktoré získajú pohár, diplom a drobnú 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,
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, školská príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch a na
internetových stránkach: www.orienteering.sk www.vba.sk
Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež
k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky alebo propagácie orientačného behu. V
prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi.
Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov
organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov.
Iné:

WC v priestore školy, na prezliekanie budú k dispozícii stany na zhromaždisku.

Upozornenie:

Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí
do cieľa. Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska pretekov a neovplyvňujte
priebeh súťaže! Toto upozornenie platí aj pre pedagogický dozor. V priestore
pretekov sa nachádzajú rozhodcovia, ktorí previnilcov zo súťaže diskvalifikujú,
resp. budú diskvalifikované všetky družstvá príslušnej školy.
Nepoškoďte netolerantným chovaním svoje školské družstvo!
Je zakázané absolvovať preteky s mobilným telefónom!

Tréning:

Tí z Vás, ktorí si chcete vyskúšať orientačný beh pred Krajským kolom, máte
možnosť využiť areály stálych kontrol na Kamzíku a na Peknej ceste v
Bratislave. Sú tam v teréne označené trate a mapy s traťami aj s vysvetlivkami
sú zadarmo v blízkych bufetoch. Viac informácií o areáloch stálych kontrol, ale
aj mapy s traťami na stiahnutie a vytlačenie sú tu:
http://sandberg.orienteering.sk/kamzik/

hlavný rozhodca
Barbora Šmelíková

riaditeľ pretekov
Eva Králová

ŠKOLSKÉ PRETEKY PODPORUJÚ:

