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 Žilina
Mesto Vrútky - Centrum voľného času Domino Vrútky 

Technické zabezpečenie:	Klub orientačného behu  Martin

Termín:			6. júna 2006 (utorok) – preteky jednotlivcov
				7. júna 2006 (streda) – preteky štafiet 
	

Centrum pretekov:		Mošovce – Športovo rekreačné zariadenie Drienok

Klasifikácia pretekov:	6. júna 2006 (utorok) - preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS 
	7. júna 2006 (streda) - preteky 2-členných kombinovaných krajských štafiet 


Kategórie:			Žiaci 		narodení 1. 9. 1990 a mladší
				Žiačky		narodené 1. 9. 1990 a mladšie
Študenti	narodení 1. 9. 1986 a mladší
Študentky	narodené 1. 9. 1986 a mladšie

Štafety: 	dvojčlenné žiacke a  študentské, pričom 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 centre pretekov, v utorok 6. júna 2006 od 11,00 do 13,00 hod. 


Predpokladaný štart 00:	jednotlivci		14,30 hod				 
				štafety			9,00 hod

Prihlášky:	do 1. 6. 2006 písomne na adresu: CVČ Domino, Štefánika 1, 038 61 Vrútky.
	Prihlášku spolu s výsledkami krajského kola zasiela príslušná krajská rada SAŠŠ. Prihláška musí obsahovať zoznam pretekárov (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 krajských družstiev  bude preplatené cestovné podľa platných predpisov SAŠŠ. 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	30 Sk / 1 účastník

Ubytovanie a stravovanie:	Priamo v centre pretekov pre riadne prihlásených pretekárov a vedúcich. Strava: 6.6.2006 večera, 7.6.2006 raňajky, obed. V cieli občerstvenie.

Mapa:	Na preteky bude použitá mapa v mierke 1:15 000, ekvidištanta 5 m. 

Opis terénu:	Západné podhorie Veľkej Fatry, severovýchodne a východne  od obce Mošovce. Členitý terén, prevažne ihličnatý les s dobrou priebežnosťou, v časti  terénu lúky, sieť ciest a cestičiek stredne hustá. 

Razenie:	Bude použitý “klasický” spôsob razenia (t.j. spôsob označovania prechodu kontrolnými stanovišťami). Na kontrolách budú kliešte, ktorými si pretekár do papierového preukazu označí (“orazí”) svoj prechod kontrolou.  
	 
Funkcionári pretekov:		riaditeľ pretekov	Elena Šmidtová
				hl. rozhodca		Martin Václavík			

Vyhlásenie výsledkov:		Za oba dni spolu (jednotlivci, štafety), 
v stredu 7. 6. 2006  o 13,00 v priestore zhromaždiska.
Prví traja v kategóriách jednotlivcov a štafiet obdržia medaily, diplomy. Víťazi získajú odznak “Školský Majster SR”.

Informácie:			hlavný rozhodca: Martin Václavík, mobil: 0903 821 303
e-mail: vaclavik@sevbro.sk
alebo 
predseda odvetvovej komisie orientačného behu SAŠŠ:
Marian Kazík, Slovenský zväz orientačných športov, 
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel./fax: 02/ 4924 9207, mobil: 0905 263146
e-mail: slovakia@orienteering.sk

Poznámka:	Pokyny s upresnenými informáciami budú vydané v máji 2006 tak, aby ich mohli jednotliví usporiadatelia krajských majstrovstiev odovzdať priamo všetkým postupujúcim pretekárom. 


Elena Šmidtová				Anton Javorka 				Martin Václavík
riaditeľ pretekov			predseda SAŠŠ				hlavný rozhodca

