
 
pořádáno v rámci Dnů orientace v p řírodě 

 

                          R O Z P I S 
 
Pořadatel:       Schrödinger ův institut (SI), technické provedení ZOOB Rumburk, z.s.  
 
Druh sout ěže:    denní pěší FOTO orienta ční sout ěž pro školy 
                            náborová akce  - otevřená pro každého příchozího 
 
Druh akce:      orienta ční a post řehová akce spojená s historickými zajímavosti  
                            města Rumburk, měřený trénink (na přání) 
 
Termín:               pondělí  5. prosince 2016  
 
Mapa:                   RUMBURK centrum, 1 : 4 000, E 2m, A4, laserový tisk 
 
Centrum:            Rumburk - Lužické nám. č. p. 103, v podloubí budovy u Informačního centra,  
 
Platby:                startovné se neplatí (mapa K č 30,-)  
                                 
Start:                   průběžný, jak kdo přijde 13:30 – 15:30 
 
Časový limit:      40 min. 
 
Kategorie školy:     
 DH3 1. – 3. ročník ZŠ 
 DH5 4. – 5. ročník ZŠ 
 DH7 6. – 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií 
 DH9 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých, prima a sekunda šestiletých gymnázií 
 DHS 1. – 4. ročník SŠ, kvinta až oktáva osmiletých, tercie až sexta šestiletých gymnázií 
     startovat mohou jednotlivci i družstva o libovolném počtu členů (doporučeno 2-3) 
     jednotlivé kategorie budou mít rozdílně obtížnou trať 
 
Kategorie p říchozí:  OPEN  
 
Přihlášky:     
     * členové SI přes přihlašovací systém SI 
     * školy - prosíme o sdělení počtu startujících za jednotlivé školy do pátku 2. prosince na dole  
        uvedený kontakt (telefon či e-mail) 
     * členové ČSOS přes systém ORIS  
     * na místě (do počtu volných map)  
 
Postup: 
* podle mapy nalézt místo, které se co nejvíce blíží středu kroužku na mapě, označeno čísly 
* vybrat obrázek místa, označen písmenem, který je možné z daného místa vidět (určit) a písmeno u  
       obrázku vepsat do políčka na mapě s číslem místa 
 
 
 



Hodnocení: 
* počet správně přiřazených obrázků k jednotlivým místům 
* dosažený čas 
 
Hodnocení škol: 
* V soutěži škol bodují pro školu vždy dva nejlépe hodnocení v každé kategorii.   
* Body se přidělují podle počtu hodnocených, první v kategorii získá tolik bodů, které odpovídá počtu  
       hodnocených (maximálně však 20), každý další v pořadí o bod méně. 
* Za každého zúčastněného a v kategorii hodnoceného získává škola jeden bod.   
* Body získané školou v jednotlivých kategoriích se pro soutěž škol sčítají. Zvítězí škola s nejvyšším  
       počtem získaných bodů. 
* Výsledky budou zaslány na e-adresu jednotlivých škol a zveřejněny na www SI.  
 
Poznámky: 
* Čas se měří pro soutěž škol a na přání. 
* Je dán limit 40 minut, kdo nedodrží limit je hodnocen na konci výsledků. 
* Místa lze vyhledávat v libovolném pořadí. 
* Je více obrázků než je míst. 
* Jednomu místu může odpovídat i více obrázků, ale i žádný. 
* Správný výsledek se účastník dozví v centru. 
 
Upozorn ění:  Závodí se na vlastní nebezpečí. 
                       Koná se za každého počasí. 
                       Velkou pozornost je třeba věnovat pohybu po místních komunikacích v centru  
                            Rumburku, akce probíhá bez jakéhokoliv omezení dopravy! 
 
Informace i p řihlášky: Tomáš Babický, tel. 737 575 694, e-mail: babickyt@gmail.com 
 

 

Zkuste s námi dělat ORIENŤÁK 

              informace v Schrödinderově institutu 
 


