
P ebor škol v orienta ním b hu 2009 
Krajské finále – ZLÍNSKÝ  KRAJ 

R O Z P I S 

Po adatel: TJ Slovan Luha ovice - oddíl OB

Datum:         St eda  20. kv tna 2009 

Centrum:     Sportovní hala Radost , Luha ovice ,  cesta od zámku sm r Bojkovice

Doprava:     Po adatel nezajiš uje

P ihlášky:  do úterý 12.5.2009 e-mailem na adresu  rade.bednarik@gisarchstudio.cz
Do p ihlášky uve te: kategorii, p íjmení, jméno, datum narození, školní t ídu,
íslo SI ipu.  

P ihlášku považujte za doru enou až po obdržení odpov di . 

Prezentace:  v centru závodu od 9:00 do 10:15 hodin 

Informace:  seznam p ihlášených, výsledky a další najdete na www.ob-luhacovice.cz  . 
          Telefonické informace - Libor Slezák  (777 073 560)

Start 00:  11:00 hod 

Vzdálenosti:  start i cíl do 100 m 

Ražení :  elektronické SI, závodník m nevlastnícím SI ip bude bezplatn  zap j en p i
prezentaci (p i nevrácení i ztrát ipu bude vymáhán poplatek 600,- K )

Mapa:  Luha ovice - Radostova, 1 : 5 000, E = 5 m, stav zá í 2008, rozm r A4,  
mapa nebude vodovzdorn  upravena 

Terén :   kopcovitý, les a louky (dobrá pr b žnost i viditelnost) 

Funkcioná i :  editel   ... Libor Slezák 
  hlavní rozhod í ... Radek Bedna ík 
  stavitel tratí  ... Libor Slezák 

Vyhlášení výsledk :
p edpokládané vyhlášení výsledk  ve 13 hodin.  T i nejlepší závodníci v každé 
kategorii obdrží drobné ceny, vít zná družstva rovn ž obdrží drobné ceny. 

Upozorn ní: Závodníci startují na vlastní nebezpe í. Závod bude probíhat za provozu, na 
p eb zích p es komunikace bude asistovat M stská policie, p esto dbejte zvýšené 
opatrnosti. Léka skou pomoc si hradí každý ú astník ze svého zdravotního 
pojišt ní



Kategorie : 
Kategorie v roce 2008/2009  t ída   ro ník narození
II       DII a HII mladší d ti                4. - 5. ro ník ZŠ        1999, 1998, 1997 
III     DIII a HIII mladší žactvo         6. - 7. ro ník ZŠ         1997, 1996, 1995 

prima a sekunda osmiletých gymnázií 
IV     DIV a HIV starší žactvo           8. – 9. ro ník ZŠ        1995, 1994, 1993 

tercie a kvarta osmiletých gymnázií  
prima a sekunda šestiletých gymnázií 

V      DV a HV studenti                    1. – 4. ro ník SŠ         1989 – 1993  
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií  
tercie až sexta šestiletých gymnázií 

Pravidla a hodnocení: 
1. Sout ží se podle pravidel SOB ( k dispozici na www.orientacnibeh.cz) 
2. Pro ur ení žák  do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 

v dané kategorii mohou startovat žáci p íslušného ro níku a p íslušného
roku narození, p i emž ob  podmínky musí platit sou asn .
Závodníci nemohou startovat ve vyšší v kové kategorii !!! 

3. Ú ast: 
v krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v 
každé kategorii 5 závodník .
krajského kola se m že zú astnit (a bude i hodnocena) každá škola 
každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pov ený editelstvím p íslušné 
školy. 

4. Hodnocení: 
do sout že družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší 
závodníci! Body se p id lují podle po tu zú astn ných družstev x 2 ! 
(Znamená to, že v p ípad  12 družstev se prvnímu v kategorii p id lí 24 
bod  a dalšímu o bod mén . Další závodníci družstva, kte í již nebodují 
body neberou, ale ani body neumo ují. Je zaru eno, že každému družstvu 
budou p id leny body!)
body se p id lují dle zú astn ných družstev pro každou kategorii zvláš .
body do sout že družstev se s ítají : 
- v kategorii DII, HII (D5, H5) - jen do krajského kola; 
- v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) do celostátního 

kola postupují první dv  školy (v p ípad  rovnosti bod  rozhoduje 
sou et as );

- v kategorii DV, HV (DS, HS) do celostátního kola postupují první dv
školy (v p ípad  rovnosti bod  rozhoduje sou et as ). 

vít zové jednotlivc  se vyhlašují samostatn  v jednotlivých kategoriích. 

V Luha ovicích, dne 29. dubna 2009 
Ing. Libor Slezák 

editel závodu 


