
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH, Trnavská 39, 831 04 Bratislava

PROPOZÍCIE
 Majstrovstiev Slovenskej republiky v orientačnom behu školskej mládeže

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Slovenská asociácia športu na školách

Usporiadateľ: Krajská rada SAŠŠ Bratislava
Centrum voľného času Pezinok

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu  Sokol Pezinok

Termín: 8. júna 2005 (streda) – preteky jednotlivcov
9. júna 2005 (štvrtok) – preteky štafiet

 
Miesto: Dubová - rekreačné stredisko Fúgelka

Klasifikácia pretekov: utorok - majstrovské postupové preteky jednotlivcov v orientačnom
behu s určeným poradím KS
streda - preteky 2-členných kombinovaných krajských štafiet
Preteky sú tiež jednou z kvalifikácií na majstrovstvá ISF v OB 2006,
pre školské družstvá. (Pre účastníkov kvalifikácie, ktorí nie sú
postupujúcimi pretekármi na MSR, platia iné podmienky účasti.)

Kategórie: Žiaci ročník narodenia – 1. 9. 1989 a mladší
Žiačky ročník narodenia – 1. 9. 1989 a mladšie
Študenti ročník narodenia – 1. 9. 1985 a mladší
Študentky ročník narodenia – 1. 9. 1985 a mladšie
Štafety: dvojčlenné žiacke a  študentské, kde aspoň jeden člen

štafety je dievča (2x2 úseky)
Účasť: Z každého kraja postupujú 4 pretekári v každej kategórii.

Počet vedúcich za kraj - maximálne 3.

 Prezentácia: V mieste pretekov, v stredu 8. júna 2004 od 11,00 do 13,00 hod.
Žrebovanie  je neverejné.

Štart 00 (predpokladaný): jednotlivci 14,30 hod
štafety 9,00 hod

Prihlášky: do 1. 6. 2005 písomnou formou na adresu:
CVČ, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok
Prihlášky zasiela príslušná krajská rada SAŠŠ, spolu s výsledkami
krajského kola. V prihláške musí byť uvedený zoznam pretekárov s
údajmi:
- meno, priezvisko, dátum narodenia, presný názov školy
- mená vedúcich krajského družstva
- spôsob dopravy a predpokladaný čas príjazdu na podujatie 



Úhrada nákladov: Nominovaným  pretekárom a vedúcim bude preplatené cestovné
podľa platných predpisov SAŠS. Mládež do 15 rokov je povinná
cestovať za 50 % výšku cestovného, skupina musí využiť hromadnú
zľavu.. Ak je to možné, treba využiť hromadnú prepravu viacerých
krajov spoločným autobusom.
Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje usporiadateľ.

Štartovné: V zmysle smerníc SAŠŠ 20 Sk / 1 účastník

Ubytovanie a stravovanie: Priamo v mieste pretekov pre riadne prihlásených pretekárov
a vedúcich. Strava (večera, raňajky, obed). V cieli občerstvenie.

Doprava: Usporiadateľ nezabezpečuje, štart a cieľ je v mieste ubytovania.
Mapa: Na preteky bude použitá nová mapa v mierke 1:15 000,

ekvidištanta 5 m.
Opis terénu: Malokarpatský, kopcovitý, s množstvom terénnych detailov a stredne

hustou sieťou komunikácií.
Razenie: Bude použitý SI raziaci systém (Sport Ident). V prihláškach je

potrebné uviesť číslo SI čipov pretekárov, ktorí ich vlastnia (mládež
zúčastňujúca sa podujatí v orientačných športoch).

Vzdialenosti: prezentácia - zhromaždisko – štart – cieľ na jednom mieste
Pri cestovaní verejnou dopravou treba vystúpiť z autobusu v obci
Dubová a pešo pokračovať z centra obce asfaltkou smerom k lesa asi
1,5 km do rekreačného strediska Fugelka.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Lucia Fodorová
hl. rozhodca Pavol Poláček, R1

Vyhlásenie výsledkov: Za oba dni spolu (jednotlivci, štafety),
v stredu 9. 6. o 13,00 v priestore zhromaždiska.
Prví traja v kat. jednotlivcov a štafiet obdržia medaily, diplomy a
drobné ceny. Víťazi získajú odznak „Školský Majster SR“.

Informácie: Pavol Poláček, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok
tel. 033-5545 042, mobil: 0908 930360
e-mail: p.polacek@stonline.sk
alebo predseda odvetvovej komisie orientačného behu SAŠŠ:
Marian Kazík, Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel./fax +421 2 4924 9207, mobil +421 905 263146
e-mail: slovakia@orienteering.sk

Poznámka: Propozície s upresnenými informáciami budú vydané v mesiaci máj
2005, a poskytnuté jednotlivým usporiadateľom krajských
majstrovstiev, aby ich mohli odovzdať priamo všetkým postupujúcim
pretekárom.

Lucia Fodorová Anton Javorka Pavol Poláček
riaditeľ pretekov predseda SAŠŠ hl. rozhodca
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