Přebor škol v orientačním běhu 2008
Krajské finále
Pokyny pro účastníky
Vítáme Vás na Krajském finále Přeboru škol v orientačním běhu 2008, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci
s Lázněmi Teplice nad Bečvou. Sponzory tohoto závodu jsou firmy: Horizont, ZD Úsovsko, Město Hranice,
mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc a MF Dnes.
Pořadatel:
SKUP v Olomouci - oddíl OB, DDM Olomouc – kroužky OB
Datum:
13.května 2008
Centrum:
Teplice nad Bečvou - lázně, kolonáda před lázeňským domem Bečva
Doprava:
Vlakem do zastávky Teplice nad Bečvou, od které je centrum vzdáleno asi 10 minut chůze
Časový program : 10:00 až 11:30
prezentace v centru závodů
12:00
start 00
13:45
předpokládané vyhlášení výsledků
Převlékání: V centru závodů, v případě nepříznivého počasí omezeně v LD Bečva..

Vzdálenosti: Centrum závodu – start: 100 m, značeno modrobílými fáborky. Cíl u LD Bečva.

Systém ražení: Sportident, pro příchozí bude možnost jeho zapůjčení.
Vyčítání čipů: V centru závodů
Terén :
Lázeňský komplex a navazující okraje lesa v prudkém svahu
Zakázaný prostor:
veškeré okolí lázní včetně lesa.
Mapa:
Teplice - lázně, měřítko 1:5000, E 2,5 m, stav jaro 2006, autor Jan Drbal. Mapy budou
vodovzdorně upraveny.
Start:
00 = 12:00, intervalový start
Startovní listiny: Startovní listiny budou vyvěšeny v centru závodu.
Popisy kontrol: K dispozici v centru závodu.
Občerstvení : Po doběhu v cíli nápoj, další občerstvení v lázeňských zařízeních .
Běžecké oblečení a obutí : kryt dolních končetin a obuv bez omezení. Boty s hřeby zákaz vstupu do LD Bečva.
Čas. limit :
Dle soutěžního řádu Hanácké oblasti
Výsledky:
Budou vyvěšovány v průběhu závodu v prostoru centra závodů.
Kategorie v roce 2004/2005
DII a HII mladší děti
II
III

DIII a HIII

mladší žactvo

IV

DIV a HIV

starší žactvo

V

DV a HV

studenti

Kategorie
Třída
4. - 5. ročník ZŠ
6. - 7. ročník ZŠ
prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. – 9. ročník ZŠ
tercie a kvarta osmiletých gymnázií
prima a sekunda šestiletých gymnázií
1. – 4. ročník SŠ
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
tercie až sexta šestiletých gymnázií

ročník narození
1998, 1997, 1996
1996, 1995, 1994
1994, 1993, 1992
1988 až 1992

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 okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.
• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků.
• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se
zúčastnila okresního kola
• 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! Již od okresních kol
se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se
prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů 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) postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
v kategorii DV, HV (DS, HS)
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.
Výdej map: Ve 13.00 hod v cíli.
WC :
Ve zděné budce v blízkosti startu
Zdravotní zabezpečení: V centru závodů. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník
hradí ze svého zdravotního pojištění.
Jury závodu: Bude určeno a zveřejněno na místě
Protesty:
Písemné s vkladem dle Pravidel.
Vyhlášení :
Závodníci na prvních třech místech obdrží drobné věcné ceny.
Informace:

Jindřich Smička, tel.: 605 229 656, mail: jindrich.smicka@seznam.cz

Upozornění:

Závodníci budete přebíhat silnici procházející Teplicemi nad Bečvou. Na přeběh budou řidiči
upozorněni tabulemi a hlídkovat budou příslušníci Policie ČR a Městské policie, přesto dbejte
zvýšené opatrnosti.
Správný směr přejí pořadatelé

Jindřich Smička
ředitel závodu

Petr Hynek
hlavní rozhodčí

