Slovenský zväz orientačných športov

Propozície

Okresného kola školských športových súťaží žiakov, žiačok ZŠ a osemročných gymnázií,
študentov a študentiek stredných škôl a gymnázií v orientačnom behu - okres Nitra
šk. r. 2015/2016

Školské športové súťaže v orientačnom behu finančne podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
.
Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie: Športový klub Triturus Nitra
Dátum:

21. apríla. 2016- štvrtok

Miesto:

atletický štadión AC Stavbár Nitra, tr.A.Hlinku ,Nitra

Prihlášky:

Prihlášky posielajte do 18.apríla mailom na adresu obnitra@centrum.sk
a súčastne umiestnite súpisku družstva na portál www.skolskysport.sk.
(v prípade problému s umiestnením prihlášky na portály info na tel.
čísle 0903288010)

Kategórie:

A) žiaci ZŠ nar. 1. l. 2000 a mladší
B) žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2000 a mladšie
C) študenti SŠ nar. 1.1. 1996 a mladší
D) študentky SŠ nar. 1. 1. 1996 a mladšie

Účasť:

Súťaž jednotlivcov, v ktorej z pretekov jednotlivcov sa vyhodnotia školské
družstvá a tie postupujú do vyšších kôl. Školské družstvo tvoria 4 pretekári
rovnakého pohlavia, do výsledkov sa spočítavajú časy najlepších troch. O
poradí družstiev rozhoduje súčet troch najlepších časov jednotlivcov z jedného
školského družstva v príslušnej kategórii. Školy môžu zostaviť viac družstiev
(už v prihláške treba priradiť príslušnosť k družstvu každému pretekárovi napr.
A, B, C), všetky družstvá budú hodnotené v súťaži a môžu postúpiť.
Každý pretekár však musí byť vopred prihlásený na prihláške školy.
V prihláške sa uvedie názov a miesto školy, mená a priezviská pretekárov a
pretekárok s ich dátumom narodenia. Pri zmene štartujúcich za školu musia
učitelia najneskôr pri prezentácii predložiť aktuálnu súpisku. Za zdravotný stav
pretekárov zodpovedá vysielajúca škola. Pretekári štartujú na vlastné
nebezpečenstvo. Účastníci pretekov nie sú zdravotne poistení, v prípade úrazu
budú ošetrení na vlastné zdravotné poistenie.

Súťažiaci si prinesú so sebou kartičku poistenca.
Štart:

Prví pretekári štartujú o 10.00 hod..

Mapa:

Pre orientačný beh v mierke 1:3 000, s legendou. Buzola nie je nutná, ale vítaná
pomôcka.

Vyhodnotenie: Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských
družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.
Na okresných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v
každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa sčítajú
dosiahnuté časy troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy
(resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším
súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria!
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich
nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava
k dosiahnutému času 5 minút.
Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia,
jedno chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bolo
pripočítaných 1x 5 trestných minút.
Príklad 2: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych razení. K dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trestných
minút. Razenie je v poriadku.
Ceny:

Diplomy a medaily pre prvých troch jednotlivcov v každej kategórii,
diplomy pre prvé tri družstvá v každej kategórii.

Postup:

Z okresných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie
školské družstvá + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie
sú členmi postupujúcich školských družstiev.
V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje
zaňho ďalší pretekár v poradí! Menovité zloženie členov v družstve ktoré
postúpilo na krajské majstrovstvá nemusí byť zhodné s menami, ktorých
časy sa do výsledku družstva započítali v okresných majstrovstvách. O
zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť.
Krajské kolo sa uskutoční 11.mája 2015 v Nitre a Školské majstrovstvá
Slovenskej republiky sa uskutočnia začiatkom mesiaca júna v Košiciach.

Charakter pretekov: Pretekári majú za úlohu nájsť v teréne kontrolné stanovištia (červenobiely
lampión, označovacie zariadenie) v stanovenom poradí v čo najkratšom čase
pomocou orientačnej mapy, v ktorej je nakreslený terén a zakreslené
kontrolné stanovištia pospájané čiarou v poradí. Pretekári štartujú jednotlivo,
v intervaloch 2 alebo 1 minúta (podľa počtu účastníkov). Trate budú
orientačne jednoduché, víťazi v jednotlivých kategóriách dosiahnu čas
okolo 20 minút.
Občerstvenie:

Po dobehu do cieľa voda so sirupom.

Cestovné:

Iné:

Funkcionári:

Na vlastné náklady alebo úhradu vysielajúcej školy

Šatne a WC budú v zabezpečené v priestoroch atletického štadiónu.

riaditeľ pretekov – Pavol Peciar
hlavný rozhodca – Július Porubský , tel.: 0903 288 010

