ŠK Triturus, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky
tel.č./fax: 035/6410 526

tel.č.: 035/6410 528

e-mail : skola@zsnabrezna.sk

Propozície
Majstrovstiev okresu Nové Zámky žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v orientačnom behu
v školskom roku 2015/2016
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava.
ZŠ, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky a ŠK Triturus, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra
Súťaž bola finančne podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Riaditeľ pretekov: Mgr. Róbert Rudinský.
Termín:
22. 4. 2016 (piatok ) o 10.00 h.
Miesto:
Park - Sihoť v Nových Zámkoch (pri atletickom štadióne).
Prezentácia:
Sihoť, 9.00 – 9.45 hod. Po tomto termíne už prezentácia nie je možná.
Prihlášky:
Zaslať na priloženom tlačive do 13. 4. 2016 na horeuvedenú adresu školy alebo fax.
Kategórie:
A - Žiaci ZŠ a žiaci 8-ročných gymnázií nar. 1. 1. 2000 a mladší
B - Žiačky ZŠ a žiačky 8-ročných gymnázií nar. 1. 1. 2000 a mladšie
C - Žiaci SŠ nar. 1. 1. 1996 a mladší
D - Žiačky SŠ nar. 1. 1. 1996 a mladšie
Účasť:
Neobmedzená. Žiaci musia byť v termíne prihlásení zaslaním prihlášky. Pri
prezentácii pred štartom každá škola odovzdá aktuálnu súpisku s menom a dátumom
narodenia žiakov. Prípadné zmeny súťažiacich nahlásiť pri prezentácii. Za zdravotný
stav pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia. Škole, ktorá neprihlási
účastníkov do 13. 4. 2016 nebude povolený štart (objednaný počet máp podľa
prihlásených účastníkov).
Štart:
00:00 = 10.00 hod., intervalovým spôsobom.
Mapa:
Pre orientačný beh v mierke 1:4 000 s legendou. Buzola nie je nutná, ale
vítaná pomôcka.
Vyhodnotenie:
Orientačný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov ZŠ a študentov SŠ.
Družstvo školy budú tvoriť prví traja pretekári danej školy, ktorí dobehnú do
cieľa. O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Za každé chýbajúce alebo
nesprávne označené kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času
5 minút.
Ceny:
Prvé tri družstvá v poradí v každej kategórii dostanú medaile a diplom. Prví
traja jednotlivci v poradí v každej kategórii dostanú diplom.
Postup:
Víťazné 2 družstvá v každej kategórii (4 členné) a 3 najlepší jednotlivci, pokiaľ nie
sú členmi víťazných postupujúcich družstiev postupujú na krajské kolo - 11.5.2016.
Na Majstrovstvách kraja bude aj kategória OPEN – v ktorej sa súťaže môže
zúčastniť ľubovoľný počet pretekárov, ktorí nepostúpili priamo z okresného kola.
Charakter pretekov: Pretekári majú za úlohu nájsť v teréne (v parku a v blízkej zástavbe) kontrolné stanovištia

Upozornenie:

(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).
Do priestoru pretekov je zakázané vstupovať pred pretekmi i po dobehnutí do cieľa.
Zdržujte sa iba v priestore zhromaždiska pretekov a neovplyvňujte priebeh súťaže!
Toto upozornenie platí aj pre pedagogický doprovod! Za porušenie tohto upozornenia budú
diskvalifikovaní všetci žiaci príslušnej školy. Nepoškoďte netolerantným chovaním
svoje školské družstvo!

Cestovné a občerst.: Na náklady vysielajúcej školy. Občerstvenie nebude zabezpečené.
Kontakt:
Prípadné otázky na t. č. 0905 419 810 – Mgr. Iva Mányová
Mgr. Róbert Rudinský
riaditeľ

Prihláška
na Majstrovstvá okresu v orientačnom behu žiakov a žiačok
základných a stredných škôl okresu Nové Zámky.
Zaslať najneskôr do 13. 4. 2016 na e-mail : skola@zsnabrezna.sk alebo
fax tel.č./fax: 035/6410 526

ŠKOLA:______________________________________________________

CHLAPCI:
P.Č
Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

DIEVČATÁ:
P.Č
Meno a priezvisko:

Dátum
narodenia:

