Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Propozície
Liga školských družstiev v orientačnom behu 2011
3. a 4. kolo
Vyhlasovateľ:

Slovenský zväz orientačných športov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ:

Z poverenia SZOŠ - ŠK VAZKA Bratislava

Termín:

30. september 2011 (piatok)
3. kolo – preteky jednotlivcov - šprint
4. kolo – preteky hliadok

Centrum pretekov:

Bratislava – Koliba, bufety

Odporúčaný príjazd:

Trolejbusom č. 203, vystúpiť na konečnej zastávke KOLIBA,
odtiaľ pešo po zelenej turistickej značke cca 1 km (15 minút)
smer bufety na Kamzíku.

Prezentácia:

V centre pretekov 30. 9. 2011 od 11, 00 do 12,00 hod.

Klasifikácia pretekov:
jednotlivci / šprint

Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím
KS. Štartuje sa intervalovo. V šprinte sa víťazné časy v
kategóriách pohybujú okolo 13 - 17 minút.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z
pretekárov nie je diskvalifikovaný, za kaţdú chýbajúcu kontrolu
sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.

hliadky

Preteky troj- aţ štvor-členných tímov v orientačnom behu
s určeným poradím KS. Štartuje sa intervalovo, celé druţstvo
naraz. Minimálny počet členov hliadky je 3.
Po celej trati sa druţstvo pohybuje spoločne, na kaţdom vopred
určenom "stretávacom" KS sa musí druţstvo počkať,
nekompletné nemôţe pokračovať v pretekoch. Na trati môţe byť
úsek (vetvenie alebo zhluk KS), na ktorom sa členovia rozdelia
podľa vlastného uváţenia a rozdelení absolvujú tento úsek.
Kaţdé vetvenie resp. kaţdé KS v zhluku musí byť zaznamené
minimálne u jedného člena druţstva. Ostatné KS musí mať
zaznamenané kaţdý člen hliadky. Druţstvo nemôţe prísť do
cieľa nekompletné, na posledom KS sa musia stretnúť všetci
odštartovaní členovia príslušného druţstva. Do cieľa prichádza
druţstvo spolu. Druţstvu sa počíta ako cieľový čas čas
posledného pretekára z druţstva. Víťazné časy v kategóriách sa
pohybujú okolo 25 - 30 minút.
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Ţiadna hliadka
nie je diskvalifikovaná, za kaţdú chýbajúcu kontrolu sa
pripočítava k dosiahnutému času hliadky 5 minút.

Kategórie:

Ţiaci základných škôl
Ţiačky základných škôl
Ţiaci stredných škôl
Ţiačky stredných škôl

narodení 1. 1. 1995 aţ 31. 12. 2000
narodené 1. 1. 1995 aţ 31. 12. 2000
narodení 1. 1. 1991 aţ 31. 12. 1995
narodené 1. 1. 1991 aţ 31. 12. 1995

Hodnotenie: O poradí školských druţstiev v pretekoch jednotlivcov rozhoduje súčet
najlepších časov 3 členov druţstva. Najlepšie je druţstvo s najniţším súčtom
časov.
Poradie školských druţstiev v pretekoch hliadok je dané priamo výsledkami
tejto súťaţe. Najlepšie je druţstvo s najniţším dosiahnutým časom.
Predpokladaný štart 00:
Prihlášky:

šprint
hliadky

12,30 hod.
15,00 hod.

do 26. 9. 2011 e-mailom na adresu: kralova@vba.sk
Kópiu zašlite aj na adresu:
slovakia@orienteering.sk
Prihláška platí až po spätnom potvrdení.
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 2011 štartové poplatky uhrádza SZOŠ)

Ubytovanie: Pre prípadných záujemcov z piatka na sobotu zabezpečíme ubytovanie
jednoduchého typu vo vlastných spacích vakoch), do 23. 9. 2011 je však
potrebné oznámiť záujem!
Ubytovanie počas víkendových M SR v nočnom OB, pretekov SRJ v OB sobota/nedeľa zabezpečuje oddiel OB TJ Farmaceut Bratislava (podľa
propozícií na tieto preteky http://fba.orienteering.sk/view.php?cisloclanku=2011090001).
Iné moţnosti ubytovania: www.hotelyplus.sk
Doprava a stravovanie:
Mapa:

v réţii účastníkov

pre obe súťaže mapa pre orientačný beh SOMÁRSKA LÚKA,
mierka 1:7 500, ekvidištanta 5 m, stav 2010, rozmer A4,
mapa nie je vodovzdorne upravená
Mapu pretekár po dobehnutí odovzdá spolu s preukazom v cieli.
Mapy budú pretekárom vydané po skončení pretekov.
Svojvoľný pohyb počas súťaže v priestore pretekov
diskvalifikáciou družstva!

sa

trestá

Opis terénu: Lesopark, dobre priebeţný, prehľadný, miestami sú popadané stromy. Terén
je tvorený bohatou sieťou chodníkov a výrazných záchytných líniových prvkov
(elektrické vedenie, lúka, cesta,...). Odporúčame menej skúseným pretekárom
vyuţívať v postupoch chodníky. Buzola je výbornou a účelnou pomôckou.
Razenie:

Bude pouţité klasické razenie do papierových preukazov.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca

Eva Králová
Marian Kazík

staviteľ tratí
Vyhlásenie výsledkov:

Marian Kazík

Po oboch pretekoch v priestore zhromaţdiska.

Poistenie:

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

Ceny:

Prví traja v kategóriách jednotlivcov (jednotlivci, hliadky, druţstvá v súťaţi
jednotlivcov) obdrţia diplomy. Víťazní jednotlivci a členovia víťazných
školských druţstiev v 3. i 4. kole získajú poukáţku na nákup v obchodnom
centre.

Informácie: Eva Králová, mobil: 0908 140 128
e-mail: kralova@vba.sk
http://www.vba.sk

Odporúčame do pozornosti:
V termíne 1. a 2. 10. 2011 sa v Záhorskej Bystrici koná séria podujatí v orientačnom
behu, na ktorých by bolo škoda nezúčastniť sa. Technicky podujatia zabezpečuje
oddiel orientačného behu TJ Farmaceut Bratislava. Ide o nasledovné akcie:
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB, krátka trať
Medzinárodné majstrovstvá SR v nočnom OB
Slovenský rebríček jednotlivcov v OB, skrátená trať

- 1. 10. 2011 (sobota)
- 1. 10. 2011 (sobota večer)
- 2. 10. 2011 (nedeľa)

Viac informácií o podujatiach nájdete tu:
http://fba.orienteering.sk/
Budú to iste pre mnohých členov školských družstiev nové skúsenosti s ďalšími
formami orientačného behu a dobrý tréning pre ďalšie súťaže školských družstiev finále ligy školských družstiev - 21. 10. 2011 v Banskej Bystrici.
Účasť na nočnom OB je možná iba s dobrým svetlometom (prenosným svietidlom s
vysokou svietivosťou s batériami čo vydržia aspoň 90 minút). Odporúčame ju iba
športovcom zo študentských kategórií.

Eva Králová
riaditeľ pretekov

Marian Kazík
koordinátor pre školské športové súťaţe

