Přebor škol v orientačním běhu 2021/2022
Krajské finále, 24. 5. 2022
Rozpis závodu
Pořádající orgán: Olomoucký krajský svaz ČSOS
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu
Datum: 24. 5. 2022 (úterý)
Místo konání: Základní škola, Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk
Centrum závodu: sportovní areál ZŠ, Sluneční 38
Druh závodu: prodloužený sprint
Zařazení do soutěží: Krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu v roce 2021/2022,postupový
závod do celostátního kola Přeboru škol pro kategorie D7/H7, D9/H9, DS/HS v Prostějově
dne 8.6.2022
Kategorie:


DI (D3), HI (H3) – mladší děti, 1. až 3. ročník ZŠ (bude značena smajlíky)



DII (D5), HII (H5) – starší děti, 4. – 5. ročník ZŠ



DIII (D7), HIII (H7) – mladší žactvo, 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií



DIV (D9), HIV (H9) – starší žactvo, 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima
a sekunda šestiletých gymnázií



DV (DS), HV (HS) – studenti, 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých
gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Pravidla: Soutěží se podle Pravidel orientačního běhu (k dispozici na https://www.orientacnibeh.cz)
a pravidel Přeboru škol (https://obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx)
Určení žáků do kategorií:
 V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku.
 Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!
Účast:
 V krajském a republikovém finále může startovat v družstvu školy v každé kategorii
maximálně 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.
Hodnocení:
 Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od

okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvíce obsazené
kategorii 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!)
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících
členů družstva.
Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii DI + HI (D3 + H3) účast jen do krajského kola
v kategorii DII + HII (D5 + H5) postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) postup do celostátního kola
v kategorii DV + HV (DS + HS) postup do celostátního kola

Přihlášky: do čtvrtka 19. 5., soupiska za školu formou přihlašovací tabulky (viz příloha), vyplněná v
předepsaném formátu, zašlete na e-mailovou adresu martinstoudek@centrum.cz
(zpracovatel přihlášek: Martin Štoudek)
Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím
školy.
Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za
lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený
vedením školy (uveďte telefonický kontakt).
V přihlášce, prosím, sdělte předpokládaný čas příjezdu do centra závodu.
Změny (z důvodu nemoci apod.) je možno nahlásit v pondělí 23. 5. přes e-mail na adresu
severka@razdva.cz nebo řediteli závodu (728 169 593) do 16,00 hod.
Elektronický systém ražení: při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh
SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem.
U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o uvedení čísla čipu
v přihlášce.
Prezentace: od 9,00 do 10,15 hod., v centru závodu
Mapa: ZŠ Sluneční, stav květen 2022, měřítko 1 : 4000, ekvidistance 2m, mapový klíč
ISSprOM2022, Mapovali Luděk Krtička a Václav Král
Terén: zpevněné cesty v městské zástavbě, trávníky, nezpevněné cestičky, hřiště, sportovní areál
školy
Start: 11,00 hod., intervalový start, startovní listina bude zveřejněna 23.5. na http://ww.ssu.cz
Doprava: městskou hromadnou dopravou od vlakového nádraží, bus č. 231 a č.233 (nástup
Železniční stanice Šumperk, výstup ZŠ Temenická), bus č. 232 (nástup železniční stanice
Šumperk, výstup Temenická, křižovatka U Koruny, pak cca 1,2 km pěšky), busy jezdí v
intervalu 15 – 30 min. V případě příjezdu vlastním dopravním prostředkem je možnost
zaparkovat u školy, hlaste předem.
Ukončení: Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků cca do 14,00 hod.
Výsledky: výsledky jednotlivců průběžně v centru závodu, oficiální výsledky a pořadí škol bude
zveřejněno na http://www.ssu.cz
Vyhlášení vítězů: v jednotlivých kategoriích proběhne podle časových možností pořadatele a dle
průběhu závodu, bude upřesněno v pokynech
Upozornění: Závod bude probíhat v prostoru, kde je minimální dopravní provoz, přesto žádáme
vedoucí družstev, aby poučili účastníky závodu o pravidlech silničního provozu.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel
zajišťuje pouze základní první pomoc v cíli, následná lékařská péče v blízké poliklinice.
Za nezletilé účastníky zodpovídá pedagogický dozor.
Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.
GDPR: bude uvedeno v pokynech k závodu
Hlavní činovníci závodu:


ředitel – Zdenka Králová



stavitel tratí – Luděk Krtička



hlavní rozhodčí – Václav Král

V Šumperku dne 3. 5. 2022

