Klub orientačného behu Martin
Centrum voľného času, Ul.A.Kmeťa 22, Martin
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách, Martin
Olympijský klub Turiec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá okresu Martin a kraja Žilina v orientačnom behu
ZŠ a SŠ
(súťaž je organizovaná ako školská športová postupová súťaž pre šk. rok 2015/16)

Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR, SAŠŠ
Organizátor : CVČ Ul.A.Kmeťa 22, Martin; Klub orientačného behu Martin
Usporiadateľ: Klub orientačného behu Martin, OR SAŠŠ Martin, CVČ Martin, OK Turiec
Termín
: 11. mája 2016 (streda)
Miesto
: Múzeum slovenskej dediny („skanzen“) Martin
Kontakt
: riaditeľ pretekov – PaedDr. Elena Šmidtová (0907 390 731)
hlavný rozhodca - Ing. Martin Václavík (0902 917 634)
Charakter
pretekov

: Pretekári majú za úlohu nájsť v čo najkratšom čase v teréne kontrolné stanovištia
v stanovenom poradí pomocou buzoly a orientačnej mapy, ktorá zobrazuje terén
a sú v nej zakreslené kontrolné stanovištia, pospájané čiarou. Trate budú orientačne
jednoduché, víťazi v jednotlivých kategóriách dosiahnu čas okolo 20 minút.

Kategórie

: žiaci ZŠ, nar. 1.1.2000 a mladší; žiačky ZŠ, nar. 1.1.2000 a mladší
študenti SŠ, nar. 1.1.1996 a mladší; študentky SŠ, nar. 1.1.1996 a mladšie

Prihlášky

: do 30. apríla 2016 na adresu smidtova@pobox.sk ,
v kópii zaslať na mvaclavik@marticonet.sk
Účastníci musia byť zaevidovaní cez portál www.skolskysport.sk

Prezentácia
: v areáli skanzenu 8.45 – 9.30 hod.
Podmienky účasti:
fyzická súpiska šk. družstva z portálu „Školský šport“ potvrdená riaditeľstvom vysielajúcej školy
každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca
za poistenie a zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
Vyžaduje sa športové oblečenie a obuv, potrebná je buzola
za disciplínu a pedagogický dozor zodpovedá vysielajúca škola
za prípadné straty osobných vecí organizátor nezodpovedá
Štart

: Prví pretekári štartujú o cca 10:00 hod. Štartuje sa jednotlivo v intervaloch
1 alebo 2 minúty podľa počtu súťažiacich.

Mapa

: Špeciálne mapy na orientačný beh v mierke 1 : 6 000

Vyhodnotenie : Školské športové postupové súťaže v orientačnom behu sú súťažou školských
družstiev, ktoré majú minimálne 3 a maximálne 4 členov. Dvaja a menej družstvo netvoria ! Súťažia
jednotlivci, o poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Za každé chýbajúce alebo nesprávne označené
kontrolné stanovište sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. O poradí družstiev rozhoduje súčet 3
najlepších časov jednotlivcov z jedného školského družstva. Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov.
Postup
: Na Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu (7.-8.6.2016, Košice) postupuje v každej
kategórii prvé školské družstvo + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi
postupujúceho školského družstva.
Finančné zabezpečenie :

Dopravu hradí vysielajúca organizácia (škola). Účastníkom bude poskytnuté
malé občerstvenie

Preteky sú súčasťou pokusu o zápis do Guinessovej knihy rekordov, pozrite si:
http://worldorienteeringday.com/
Mgr. Alena Leštinská.,v.r.
riaditeľka CVČ Martin

Ing. Martin Václavík, v.r.
hlavný rozhodca pretekov

PaedDr. Elena Šmidtová, v.r.
predseda OR SAŠŠ MT

