Krajský přebor škol v orientačním běhu 2018
Akce je podpořena městem Mariánské Lázně a Českým svazem orientačních sportů.

Pořadatel:

Oddíl orientačního běhu MLOK Mariánské Lázně ve spolupráci se ZŠ JIH Mariánské Lázně a
s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Popis:

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na
úroveň celostátního finále (koná se 6.6.2018 v Pardubicích). Vítěz celostátního finále má možnost
účasti na mezinárodním přeboru škol.
http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx

Datum:

středa 16.5.2018

Centrum závodu:

Sportovní areál Viktoria, U Nemocnice 604, 353 01 Mariánské Lázně
GPS: 49.9628600N, 12.7055378E
www.sport-marianskelazne.cz

Kategorie:

D3
D5
D7
D9
DS
H3
H5
H7
H9
HS

mladší děti (děvčata)
starší děti (děvčata)
mladší žactvo
(děvčata)

1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008
4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006

6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
prima, sekunda osmiletých gymnázií
starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001
tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
prima a sekunda šestiletých gymnázií
studenti (děvčata)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
mladší děti (hoši)
1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008
starší děti (hoši)
4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006
mladší žactvo (hoši)
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
prima, sekunda osmiletých gymnázií
starší žactvo (hoši)
8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, 2001
tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
prima a sekunda šestiletých gymnázií
studenti (hoši)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Pravidla:

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!
Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz).

Účast:

V krajském přeboru 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 se
zúčastnila okresního kola.
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

Přihlášky:

nejpozději do pátku 11.5.2018 do 12.00!
Na e-mail bartosova.jana@volny.cz zašlete prosím seznam závodníků s těmito údaji: škola,
kategorie, třída, příjmení, jméno, rok narození, číslo čipu SportIdent, případně požadavek na
zapůjčení! (v elektronické podobě)

Vybavení:

Způsob ražení:

Doporučujeme sportovní oblečení a obuv (+ obuv na přezutí, příp. oblečení na převlečení),
buzolu (pořadatel má k zapůjčení pouze omezený počet), SI čip (lze zapůjčit u pořadatele),
mapník (obal na mapu – vhodný je euroobal).
Bude užito elektronické ražení systému SportIdent – závodníci budou potřebovat SI čipy.
Závodníci s vlastním čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od
pořadatele. Po skončení závodu je nutné vypůjčený čip po jeho vyčtení vrátit. Za ztrátu se účtuje
1000,- Kč.

Tratě:

Tratě budou stavěny s ohledem na to, že závodníci mohou být začátečníci i pokročilí, bude
možné využívat cest. Kategorie D3H3 budou vedeny po fáborkách.
Stavitel tratí: Josef Milota
Hlavní rozhodčí: Luděk Bartoš

Prezentace:

8:30 – 9:00 v centru závodů (sportovní areál Viktoria)

Start 00:

9.30

Vzdálenosti:

Start bude do 200 m od centra závodu – cesta na start bude vyznačena modrobílými fáborky.
Cíl bude přímo v centru závodu.

Parkování:

dle pokynu pořadatelů (Osobní auta mohou parkovat v centru, autobusy mohou dovézt děti do
centra a odjedou zaparkovat ke Kauflandu.)

Mapa:

Viadukt , měřítko 1:4000, stav 2018
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Terén:

park, les

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje

Hodnocení:

-

-

-

Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.
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 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 podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené kategorii.
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících
členů družstva.
Body do soutěže družstev se sčítají:
o v kategorii D3, H3
o v kategorii D5, H5
o v kategorii D7, H7 + D9, H9 - vítězné družstvo postupuje do celostátního kola
o v kategorii DS, HS - vítězné družstvo postupuje do celostátního kola

Vyhlášení:

Po skončení závodu a vyhodnocení proběhne vyhlášení 3 nejlepších závodníků v každé kategorii
a 3 nejlepších družstev ve všech kategoriích.

Informace:

Jana Bartošová, mobil: 606753540; e-mail: bartosova.jana@volny.cz,

Organizační výbor:

Jana Bartošová, MLOK Mariánské Lázně
Marek Petruš, ZŠ JIH Mariánské Lázně

podrobnosti na: https://ml-lok.webnode.cz/poradame/

V Mariánských Lázních, 03. 04. 2018
Jana Bartošová

