
Propozície rebríčkovej súťaže štafiet Západnej oblasti SZOŠ pre rok 2017

Rebríček:
Do rebríčkovej súťaže sa započítavajú  výsledky z troch kôl:

26.  3. 2017  Šprintové štafety  (Bad Deutsch-Altenburg, usporiadateľ  ŠK Sandberg)
22.  4. 2017  Lesné štafety  (Bratislava-Kačín, usporiadateľ FBA)
29. 10. 2017 Lesné štafety (Studienka, usporiadateľ FBA) 

Kategórie:  
MWM-12, MWM-16, MWM17-49, MWM50- 
OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti)
DETI (pozri nižšie)

DETI: Pre najmenšie deti bude pripravená kategória „Obrázková štafeta“, ktorá tiež pozostáva z  troch
pretekárov či už so sprievodcom alebo bez. Kategória je nesúťažná, bez obmedzenia veku, pohlavia či
klubovej príslušnosti. Vyhlásení budú všetci pretekári, ktorí ju absolvujú, bez určenia poradia. Slúži
hlavne na získavanie orientačných návykov u detí a tiež na zmysluplné vyplnenie ich voľného času
počas pretekov. 

Zloženie 
Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. Možné usporiadanie
je M-W-M, M-W-W a W-W-W. Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie
OPEN a DETI. 
Zloženie štafiet sa môže počas roka meniť – teda aj v každom kole môže mať iné zloženie.  Tréner
nasadzuje členov podľa aktuálnej výkonnosti, účasti a aktivite na tréningoch. 

Príklad: TJ Farmaceut postaví dve štafety v kategórii MWM-12:  FBA-A a FBA-B. Ak pretekár Janko bežal raz v FBA-A  a druhý
raz vo FBA-B, pričom FBA-A zvíťazila, aj tak sa pričinil o úspech lepšej - t. j. pri záverečnom vyhlásení FBA-A na konci roka
nastúpi na stupienok víťazov spolu s ostatnými, budú tam teda štyria (piati) pretekári, nielen traja. 

Označenie štafiet robte vo všetkých troch pretekoch rovnako, názov pozostáva zo skratky klubu +
písmeno A pre prvú štafetu v poradí príslušnej kategórie, písmeno B pre druhú štafetu atď. 

Hodnotenie rebríčka:
Víťaz jednotlivých kôl dostáva počet bodov rovný počtu odštartovaných štafiet v danej kategórii.  
Napr.  ak bude v kategórii MWM-12 štartovať 6 štafiet, potom víťazná získa 6 bodov, druhá 5, tretia
štyri atď. Ak niektoré kategórie budú zlúčené, pre účely rebríčka bude výsledková listina vyhodnotená
rozdelene. Mixované štafety sa v rebríčku nebudú vyhodnocovať. 

Spracovanie rebríčka: Rebríček spracuje, zverejní a výsledky vyhodnotí Richard Balogh. Vyhlásenie
celkových výsledkov Rebríčka štafiet za rok 2017 prebehne spolu s vyhlásením Rebríčka jednotlivcov.

Dočasné  ustanovenie: pre  prvé  kolo  ešte  nie  je  vypísaná  kategória  MWM-12,  ale  do  rebríčka
výsledky  tejto  kategórie  rozdelíme.  Ak  teda  bude  pretekať  štafeta  z troch  10-ročných  detí,
započítame ich do rebríčkovej kategórie MWM-12. Ak tam však bude čo len jeden 13-ročný pretekár,
ostane štafeta započítaná v MWM-16. 

V Bratislave, 17. marca 2017


