
Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva SR

Propozície
Liga školských družstiev v orientačnom behu  2009, 3.- 4. kolo

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva SR
Slovenská asociácia športu na školách

Usporiadateľ: Z poverenia SZOŠ
Klub OB ATU Košice

Termín: 25. september 2009 (piatok)
3. kolo – preteky jednotlivcov - šprint
4. kolo – preteky hliadok

 
Centrum pretekov: Košice – Hradová, pri bufete na odbočke k vyhliadkovej veži

Hradová z cesty do obce Kavečany.
Zo železničnej (autobusovej) stanice (zastávka "Staničné
námestie") sa do centra pretekov dostanete autobusom č. 29
(smer Kavečany), vystúpiť treba na zastávke "Vyhliadková
veža".
Odchody autobusov: 10,31 / 11,01 / 11,31 / 12,01 / 12,31 / 12,47

 Prezentácia: V centre pretekov 25. 9. 2009 od 11,00 do 12,00 hod.

Klasifikácia pretekov:
jednotlivci / šprint Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím

KS. Štartuje sa intervalovo. V šprinte sa víťazné časy v
kategóriách pohybujú okolo 10 - 15 minút.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z
pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu
kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.

hliadky Preteky troj až päť členných tímov v orientačnom behu
s určeným poradím KS. Štartuje sa intervalovo, celé družstvo
naraz. Minimálny počet členov hliadky je 3.
Po celej trati sa družstvo pohybuje spoločne, na každom vopred
určenom "stretávacom" KS sa musí družstvo počkať,
nekompletné nemôže pokračovať v pretekoch. Na trati môže byť
úsek (vetvenie), na ktorom sa členovia rozdelia podľa vlastného
uváženia a rozdelení absolvujú vetvenie. Každé vetvenie musí
absolvovať minimálne jeden člen družstva. Družstvo nemôže
prísť do cieľa nekompletné, na posledom KS sa musia stretnúť
všetci odštartovaní členovia príslušného družstva. Do cieľa
prichádza družstvo spolu. Do cieľa prichádzajú držiac sa za



ruky!!!. Družstvu sa počíta ako cieľový čas  čas posledného
pretekára z družstva. Víťazné časy v kategóriách pohybujú
okolo 25 - 30 minút.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Žiadna hliadka
nie je diskvalifikovaná, za každú chýbajúcu kontrolu sa
pripočítava k dosiahnutému času hliadky 5 minút.

Kategórie: Žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší
Žiačky narodené 1. 1. 1993 a mladšie
Študenti narodení 1. 1. 1989 a mladší
Študentky narodené 1. 1. 1989 a mladšie

Hodnotenie: O poradí školských družstiev v pretekoch jednotlivcov rozhoduje súčet
najlepších časov 3 členov družstva. Najlepšie je družstvo s najnižším súčtom
časov.
Poradie školských družstiev v pretekoch hliadok je dané priamo výsledkami
tejto súťaže. Najlepšie je družstvo s najnižším dosiahnutým časom.

Predpokladaný štart 00: šprint 12,30 hod.
hliadky 15,00 hod.

Prihlášky: do 21. 9. 2009 e-mailom - jozefpoll@gmail.com
Kópie zašlite na adresu: slovakia@orienteering.sk
Prihláška musí obsahovať zoznam pretekárov (meno, priezvisko, dátum
narodenia, presný názov školy), meno vedúceho, spôsob dopravy a
predpokladaný čas príjazdu na podujatie.

Štartovné: 0,00 eur - neplatí sa
(za pretekárov v LŠD 2009 štartové poplatky uhrádza SZOŠ)

Ubytovanie:  Pre prípadných záujemcov zo štvrtka na piatok zabezpečíme (aj jednoduchého
typu vo vlastných spacích vakoch), do 17. 9. 2009 je však potrebné oznámiť
záujem usporiadateľovi!
Ubytovanie počas víkendových M SR v Mirkovciach - piatok/sobota a
sobota/nedeľa zabezpečuje klub OB SOKOL Kysak.
Odchody vlaku z Košíc do Kysaku v piatok po pretekoch: 17:40, 18:07, 19:20.

Doprava a stravovanie:    v réžii účastníkov
Mapa: pre šprint - Hradová, IOF, 1:4 000, e = 5 m, stav jar 2006

pre súťaž hliadok - Hradová, IOF, 1:7 500, e = 5 m, stav jar 2006

Opis terénu: Priestor pretekov tvorí listnatý les s dobrou priebežnosťou, záhradkárske osady,
jednoduchý terén s množstvom cestičiek a chodníkov, miestami väčší
počet rôznych terénnych detailov.

Razenie: Bude použitý klasické razenie do papierových preukazov.
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Jozef Pollák

hlavný rozhodca František Papuga
staviteľ tratí Marian Kazík

Vyhlásenie výsledkov: Po oboch pretekoch v priestore zhromaždiska.



Poistenie: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca.
Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca
organizácia.

Ceny: Prví traja v kategóriách jednotlivcov (jednotlivci, hliadky, družstvá) obdržia
diplomy. Víťazní jednotlivci a členovia víťazných školských družstiev v 3. i 4.
kole získajú poukážku na nákup v obchodnom centre.

Informácie: predseda odvetvovej sekcie 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

Odporúčame do pozornosti:
V termíne 25. - 27. 9. 2009 sa pri neďalekej obci Mirkovce koná séria podujatí v
orientačnom behu, na ktorých by bolo škoda nezúčastniť sa. Technicky podujatia
zabezpečuje Klub OB SOKOL Kysak. Ide o nasledovné akcie:
Medzinárodné majstrovstvá SR v nočnom OB - 25. 9. 2009 (piatok večer)
Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na krátkych tratiach - 26. 9. 2009 (sobota)
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB, skrátená trať - 27. 9. 2009 (nedeľa)
Viac informácií o podujatiach nájdete tu:

http://obkysak.info/drienov/?page=buletin1
a na www stránkach usporiadateľa:

http://obkysak.info/drienov/
Budú to iste pre mnohých členov školských družstiev nové skúsenosti s ďalšími
formami orientačného behu a dobrý tréning pre finále ligy školských družstiev, ktoré
sa uskutoční 9. 10. 2009 v Mošovciach.
Účasť na nočnom OB odporúčame iba športovcom zo študentských kategórií.

 

Jozef Pollák          Marian Kazík
riaditeľ pretekov odvetvová sekcia OB SAŠŠ


