
Přebor  škol v orientačním běhu 2017 

Krajské finále – ZLÍNSKÝ KRAJ 

                                                                                                                                                                   ROZPIS 

Pořadatel:                     TJ Slovan Luhačovice – oddíl OB     

Datum:                          středa 17.května 2017 

Centrum:                      ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod   49.0268153N, 17.6536214E 

Doprava:                      Pořadatel nezajišťuje  

Přihlášky:                        do čtvrtka  11.5.2017 e-mailem na adresu kukatkoxxx@gmail.com 

                               Do přihlášky uveďte: 
                               kategorii, přijmení, jméno, datum narození, školní  třídu,  číslo SI čipu, 
                               Přihlášku považujte za doručenou až po obdržení odpovědi 

 

Presentace:                  v centru závodu od 09:00 do 10:00 

Informace:                      seznam  přihlášených, výsledky,  další   informace  na www.ob-luhacovice.cz                                                                      

     Telefonické informace – Vít Kunčar  (775 007 388) 

Start 00:                       10:30 

Vzdálenost:                 start do 200m, cíl v areálu školy 

Ražení:                         elektronické SI, závodníkům nevlastnícím SI čip bude bezplatně zapůjčen při                             
                             presentaci (při nevrácení či ztrátě čipu bude po závodníkovi  požadován poplatek  900,- Kč) 

Mapa:                              „Pod vinohrady“  1:4000 E=2m, stav květen 2017, rozměr A4, mapoval   Zdeněk Slezák,   

                               mapový klíč ISSOM 2007, mapa bude vodovzdorně upravena 

Terén:                          svažitá městská a sídlištní zástavba 

Tratě:                           vyžadují základní znalost orientačního běhu, nejsou určeny úplným začátečníkům,    
                           sprintový charakter, předpokládaný čas vítěze 12-15 minut  

Funkcionáři:                  ředitel                      …     Vít Kunčar         

                              hlavní rozhodčí       …    Libor Slezák         

                              stavitel tratí            …     Marek Cahel 

Protesty:                        písemně do rukou hlavního rozhodčího 

Vyhlášení  výsledků:   předpokládané vyhlášení výsledků  ve 12:30. Tři nejlepší závodnící v každé   kategorii    

                             obdrží drobné ceny, vítězná družstva rovněž obdrží drobné ceny  

Upozornění:                  závodníci startují na vlastní nebezpečí         

                              Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění      

               Akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje            

                        



    

 

 

 

Kategorie: 

               Kategorie v roce 2016/2017                 třída                                   ročník narození 

               II   DII a HII mladší děti                           4. - 5. ročník ZŠ                2007, 2006, 2005 

     III  DIII a HIII mladší žactvo                        6. - 7. ročník ZŠ                   2005, 2004, 2003 
                                                                            prima a sekunda osmiletých gymnázií 

                

     IV  DIV a HIV starší žactvo                         8. - 9. ročník ZŠ         2003, 2002, 2001, 2000      
                                                                            tercie a kvarta osmiletých gymnázií 
                                                                            prima a sekunda šestiletých gymnázií   
      
     V   DV a HV studenti                                   1.-4.ročník SŠ                      1997 - 2001   
                                                                            Kvinta až oktáva osmiletých gymnázií 
                                                                            Tercie až sexta šestiletých gymnázií 

Pravidla a hodnocení: 

 1. Soutěží se podle pravidel ČSOB (k dispozici na www.orientacnibeh.cz) 
 2. Pro určení  žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 
                -   v dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného  roku narození,    
                    přičemž  obě podmínky musí platit současně 
                -  závodníci nemohou startovat ve vyšší  věkové kategorii !!!                                                     
 3. Účast 
                -  v krajském a republikovém finále může startovat v družstvu školy v každé kategorii 5  
                závodníků 
           -  krajského kola se může zůčastnit (a bude i hodnocena) každá škola 
                -  každé družstvo vede 1 vedoucí  starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy 
4. Hodnocení: 
                - do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují  vždy dva nejlepší závodníci! Body se  
                  přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (znamená to, že v případě 12 družstev se   

                   prvnímu v kategorii přidělí 24bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již  

                  nebodují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou  

                  přiděleny body!) 
               -  body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť  
                  body do soutěže družstev se sčítají 
                     *  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  dvě                        
                         školy (v případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů), 
        *  v kategorii DV,HV (DS,HS) do celostátního kola postupují první dvě školy (v případě    
                         rovnosti bodů rozhoduje součet časů) 
                -  vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích 

 

V Luhačovicích  dne 14.března 2017           
              
                                  
    Vít Kunčar 
          ředitel závodu 


