PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2009
okresní kolo
Pořadatel:

Základní škola, Smetanova 745, 583 01 Chotěboř

Datum:

středa 29.4.2009

Shromaždiště:

Chotěboř, nástupní stanice lyžařského vleku v areálu Svatá Anna

Prezentace:

do 9:00 hod na shromaždišti

Start 000:

první závodníci startují v 9:30 hod

Přihlášky:

na předepsaném formuláři (v příloze emailu) do 20.4.2009 na adresu:
Základní škola
Mgr. Eva Voborníková
Smetanova 741
583 01 Chotěboř
nebo na email: p.vobornik@chot.cz
potvrzenou soupisku stačí přivézt až na závod

Mapa:
Tratě:

Pampeliška – 1:10 000, E = 5m, stav 2007, není vodovzdorně upravena,
rozměr A4
pro výkonnostní kategorii C až D – zkrácené délky

Terén:

část města a příměstský les

Ražení kontrol:

mechanické

Kategorie:

D5,H5

– mladší
děti:

D7,H7

– mladší
žactvo:

D9,H9

– starší
žactvo:

DS,HS

– studenti:

4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 1999, 1998, 1997
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 1997,1996, 1995
prima, sekunda víceletých gymnázií
8. – 9. ročník, rok narození 1995, 1994, 1993
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých
gymnázií
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1989 až 1993
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých
gymnázií

Vyhlášení vítězů: v každé kategorii (D5,H5,D7,H7,D9,H9,DS,HS) budou vyhlášeni 3 nejlepší
závodníci a 3 nejlepší družstva v soutěži družstev
Kroužek orientačního běhu ZŠ Smetanova Chotěboř nabízí možnost vyzkoušet si práci s mapou
každý čtvrtek od 16:00 - sraz před školou nebo kdykoli jindy po domluvě p.vobornik@chot.cz.
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Pravidla
Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na úroveň
celostátního finále. Vítěz celostátního finále má možnost účasti na mezinárodním přeboru škol.
Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší účast školních družstev.Okresní kola a
krajská kola zajistí krajské svazy orientačního běhu. Celostátní finále pak Český svaz orientačního běhu
ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky.
Co je orientační běh?
Pro školní rok 2008/2009 jsou stanoveny tyto pravidla:
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.
• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů
bodujících členů družstva.
• 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.
Garant soutěže: Mgr. Jana Němcová, Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6
nemcova@ddmp6.cz, tel./fax: 235 323 332, mobil: 724 858 346
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