
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenský zväz orientačných športov Bratislavský samosprávny kraj 
  PROPOZÍCIE 

 
Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja   v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl školský rok 2012/2013    Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  Organizátor: Bratislavský samosprávny kraj  Usporiadateľ a  technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava  Termín: 15. 5. 2013 (streda)  Miesto:  Rusovce, lužné lesy Prezentácia: 9:00 – 9:45 vo vestibule kultúrnej sály vedľa Požiarnej zbrojnice   Štart: prvý pretekár o 10:30 hod. – intervalovým spôsobom  Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení  1. 1. 1997 a mladší     Žiačky základných škôl narodené  1. 1. 1997 a mladší Žiaci stredných škôl  narodení  1. 1. 1993 až 31. 12. 1997 Žiačky stredných škôl narodené  1. 1. 1993 až 31. 12. 1997 

 
Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):         Z obvodných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie      školské družstvá + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie      sú členmi postupujúcich školských družstiev.      Počet členov jedného družstva je 4 športovci rovnakého pohlavia.       Minimálny počet je 3 klasifikovaní. Dvaja a menej družstvo netvoria!       Hodnotenie:   Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských      družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov.      Na krajských 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 zo súťažiacich      nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava      k dosiahnutému času 5 minút. 
 
Postupový kľúč na školské majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia  5. a 6. júna 2013 v Budmericiach:        najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii     + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúceho školského družstva      Prihlášky: Posielajte do 9. 5. 2013 na e-mail: kralova@vba.sk a súčasne umiestnite súpisku príslušného družstva na portál www.skolskysport.sk Každá škola má prihlasovacie práva k prístupu na portál školského športu. 

Bez súpisky štartujúcej školy na www.skolskysport.sk nedokáže   usporiadateľ spracovať výsledky vo formáte požadovanom MŠVVaŠ SR!  Mapa: mapa pre orientačný beh Rusalkin sen, mierka 1:5 000, ekvidištanta 2 m, stav apríl 2012, rozmer A4, mapa nie je vode odolne upravená  Razenie: Bude použité klasické razenie značiacimi kliešťami na kontrolných stanovištiach do papierových preukazov.  Opis terénu: Dedinská zástavba a okolitý terén - park, lúky, sieť ciest, chodníkov, miestami podrast a hustníky.   Funkcionári:     riaditeľ pretekov: Eva Králová   infotelefón: 0908 140128     hlavný rozhodca: Paulína Májová               staviteľ tratí:  Marian Kazík 
 Ceny: Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach obdržia diplom, tak isto diplom dostanú aj prvé tri družstvá v každej kategórii.  Podmienky účasti: - súpiska družstva umiestnená na portáli www.skolskysport.sk,  - súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia, potvrdená     riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho družstva, - preukaz poistenca (fotokópia), - športové oblečenie a obuv, - buzola sa odporúča, nie je podmienkou.   Poznámka: Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. Účastníci nie sú poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné poistenie. Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov.   Iné: Šatne a WC budú v priestore zhromaždiska.                               Do Rusoviec premáva linka MHD č. 91 (spod Mosta SNP), v Rusovciach treba vystúpiť na zástavke Gerulata /pri pošte/, odtiaľ bude do centra vyznačené.  

 
 Eva Králová       Paulína Májová riaditeľ pretekov              hlavný rozhodca 


