Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Banská Bystrica
Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021
Krajské kolo v orientačnom behu v teréne 3 km
pre 5 - členné zmiešané družstvá stredných škôl
žiakov a žiačok, pre šk.r. 2021/2022
Športovo – vedomostná súťaž

Banská Bystrica 30. septembra 2021

Propozície
Krajského kola v orientačnom behu v teréne 3 km pre 5 – členné zmiešané družstvá
žiakov a žiačok stredných škôl, pre školský rok 2021/2022
Športovo – vedomostná súťaž
Podujatie sa riadi aktuálnym športovým semafórom.

A)

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Organizátor :

CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica

Usporiadateľ :

CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica,
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Termín :

30. septembra 2021
Predpokladaný koniec súťaže je o 15,00 hod.

Miesto :

Areál Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Organizačný výbor : predseda OV:
riaditeľ pretekov:
technický riaditeľ:
vedúca rozhodkyňa:
kancelária pretekov:
hospodár pretekov:
zdravotná služba:
Prihlášky :

Mgr. Jarmila Lipková
Mgr. Imrich Kováč
Mgr. Štefan Orješek
Mgr. Eva Murková
Mgr. Julián Krull PhD.
Jana Kmeťová
bude zabezpečená počas celej súťaže

Zasielajú stredné školy do 22. septembra 2021 na adresu :
Mgr. Eva Murková
tel.: 048/415 31 11
CVČ - JUNIOR, Tajovského 30
975 19 Banská Bystrica
e-mail : murkova@juniorbb.sk

Súhlasy dotknutých osôb: ( v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) tvoria
súčasť súpisky. Formulár súhlasu dotknutej osoby na všetky
školské športové postupové súťaže je súčasťou týchto
propozícií.
Bližšie informácie o súťaži Vám podá: Mgr. Eva Murková

B)

Technické ustanovenia

Súťaží sa podľa platných pravidiel „KALOKAGATIE“, vyhlásenej Žilinským
samosprávnym krajom a týchto propozícií.
Právo štartu :
Žiaci a žiačky stredných škôl Banskobystrického samosprávneho
kraja.
5 – členné zmiešané družstvá / min. 2 dievčatá /
Podmienka účasti : Každý účastník musí mať originál kartu poistenca a preukaz
totožnosti s fotografiou.
Za zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie zodpovedá
vysielajúca škola.
Predpis :

Prezentácia :

V kancelárii pretekov v exteriéri (v priestoroch streľby) Strednej
odbornej školy
pod Bánošom od 8,00 – 8,30 hod.
8,30 hod. Otvorenie súťaže v priestoroch prezentácie

Technická porada : 8,45 – 9,00 hod.
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje
vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti
súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca
(mimo súťaž).
Vedúci družstva predloží pri prezentácii súpisku štartujúcich
súťažiacich potvrdenú riaditeľom školy!
Disciplíny:

Súťaž je určená pre päťčlenné družstvá ( najmenej dve dievčatá)
a je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je päť
kontrolných stanovíšť.

Dĺžka trate:

3 km - Družstvá štartujú v 8 min. intervaloch.
Štart prvého súťažného družstva bude o 9,30 hodine

5 kontrolných stanovíšť dislokovaných na trati vo vzdialenosti 500 m:
1. stanovište: K1

streľba zo vzduchovky / praktická časť – všetci účastníci /, každý
súťažiaci má dve rany
Otázky: Protipožiarna ochrana
Civilná ochrana

2. stanovište: K2

topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu
Otázky: BOZP
Prevencia drogových závislosti

3. stanovište: K3

zdravotná príprava – praktické ukážky
Otázky: História a geografia
Ekonomika
4. stanovište: K4 šport
Otázky: Štát a právo, Európska únia

5. stanovište: K5

hod granátom na cieľ , každý účastník 2 hody na terč 4x4m na
vzdialenosť 15m.
Otázky: Trestnoprávna zodpovednosť
Doprava

Súťažné otázky KK Župná Kalokagatia SŠ 2021 budú zložené z otázok
celoslovenského kola 2019, ktoré sa uskutočnilo v Žiline. Všetky témy a otázky z
M-SR sú zverejnené na stránke Žilinského samosprávneho kraja.
Konečné poradie súťaže určí cieľový čas, za ktorý súťažné družstvo trať absolvuje
a prirátané trestné sekundy.
Za každú nezodpovedanú otázku sa pripočítava 20 trestných sekúnd, ako aj za každé
netrafenie terča v streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
Rozhodcovské :

Hradí CVČ - JUNIOR Banská Bystrica.

Cestovné náklady: Budú preplatené na základe predložených cestovných lístkov. Pri
použití vlastného motorového vozidla bude cestovné uhradené len
jednému účastníkovi v cene cestovného lístka (podľa platných
metodických pokynov OÚ v Banskej Bystrici).
Strava :

Zabezpečuje CVČ – JUNIOR

Protesty :

Protest proti oficiálnym výsledkom súťaže môže podať vedúci
družstva písomnou formou do 10 minút po ukončení preteku,
písomne s vkladom 10 € hlavnému rozhodcovi.

Rôzne :
Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola. Každý
účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca! Vysielajúca škola
zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a
žiačok od okamihu odchodu z miesta zrazu , až po návrat. Zároveň
žiaci a žiačky v plnej miere musia rešpektovať pokyny
organizátorov, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
Za odložené veci v priestore štartu a cieľa usporiadateľ
nezodpovedá.
Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.
Postup :

V školskom roku 2021/2022 súťaž končí krajským kolom

V Banskej Bystrici 08. 09. 2021
Mgr. Jarmila Lipková, v. r
riaditeľka CVČ - JUNIOR

