
Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva SR

Propozície
Liga školských družstiev v orientačnom behu  2009

5. kolo - finále

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

Usporiadateľ: Z poverenia SZOŠ
Klub OB Martin

Termín: 9. október 2009 (piatok)
5. kolo – preteky jednotlivcov - krátka trať

Centrum pretekov: Mošovce, rekreačné zariadenie Drienok, areál kúpaliska
Z centra obce Mošovce treba prejsť ku kúpalisku pešo cca 1 km.
Odchody autobusov:
- z autobusovej stanice Martin: 9,40 / 10,30 / 12,20
- z autobusovej stanice Turčianske Teplice: 9,50 / 11,00 / 12,20

 Prezentácia: V centre pretekov 9. 10. 2009 od 11,00 do 13,00 hod.

Klasifikácia pretekov: Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
KS. Štartuje sa intervalovo. Víťazné časy v kategóriách sa
pohybujú okolo 20 - 25 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.

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.

Predpokladaný štart 00: 14,00 hod.



Prihlášky: do 5. 10. 2009 e-mailom - vaclavik@sevis.sk
Kópiu 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 1. 10. 2009 je však potrebné oznámiť
záujem usporiadateľovi! Ubytovanie je na náklady ubytovaných!
Ubytovanie počas víkendových M SR v Rakši - piatok/sobota a sobota/nedeľa
zabezpečuje Klub OB Martin priamo v Mošovciach.

Doprava: Všetkým riadne prihláseným účastníkom budú preplatené náklady spojené s
prepravou na miesto podujatia a späť do sídla školského družstva (vysielajúcej
školy). Spôsob prepravy uveďte v prihláške.

Stravovanie: Všetkým riadne prihláseným účastníkom bude poskytnuté občerstvenie a obed
po pretekoch.

Mapa: Mošovce, IOF, 1:7 500, e = 5 m, stav jeseň 2009

Opis terénu: Priestor pretekov tvoria prevažne ihličnaté lesíky s veľmi dobrou
priebežnosťou, lúky - jednoduchý terén s množstvom cestičiek a chodníkov.

Razenie: Bude použité klasické razenie do papierových preukazov.
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Martin Václavík

hlavný rozhodca Marian Kazík
staviteľ tratí Igor Štefko

Vyhlásenie výsledkov: Po pretekoch v priestore zhromaždiska spolu s celkovým
vyhlásením výsledkov ligy školských družstiev v OB 2009.

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

Ceny: Prví traja v kategórii jednotlivcov i v súťaži družstiev vo finále obdržia
diplomy. Víťazní jednotlivci a členovia víťazných školských družstiev v 5.
kole získajú poukážku na nákup v obchodnom centre.
Najlepšie tri školské družstvá v celkovom poradí v každej kategórii
získajú diplomy a poukážky 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 10. a 11. 10. 2009 sa v neďalekej obci Rakša konajú medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu jednotlivcov a štafiet, na ktorých by bolo
škoda nezúčastniť sa. Technicky podujatia zabezpečuje Klub OB Martin. Ide o
nasledovné akcie:

Medzinárodné majstrovstvá SR v OB na klasických tratiach - 10. 10. 2009 (sobota)
Medzinárodné majstrovstvá SR v OB v štafetách - 11. 10. 2009 (nedeľa)

Viac informácií o podujatiach nájdete tu:
http://www.orienteering.sk/preteky/09/091010-r.pdf

a na www stránkach usporiadateľa:
http://www.orienteering.sk/martin/raksa/

Budú to iste pre mnohých členov školských družstiev cenné skúsenosti s ďalšími
formami súťažného orientačného behu a dobrý tréning pre školské súťaže v r. 2010 a
nasledujúci ročník ligy školských družstiev v orientačnom behu 2010.
Účasť v pretekoch štafiet odporúčame žiakom v kat. M -14, žiačkam v kat. W -14,
študentom a študentkám v kat. OPEN.

 

Marin Václavík          Marian Kazík
riaditeľ pretekov odvetvová sekcia OB SAŠŠ


