
MĚSTO RUMBURK  

           PŘEBOR ŠKOL Šluknovského výběžku  

                          v orientačním běhu 
                   P O K Y N Y 
                               1. závod 2017  
 
Datum a místo konání :    středa  29. března 2017  
Centrum :           ZŠ U nemocnice Rumburk - vstup do budovy ZŠ ze strany od hřiště 
Pořádající subjekt :           Schrödinger ův institut  
Technické provedení:      ZOOB Rumburk  
Typ závodu :                      pěší denní orientační závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 
                                           náborový závod pro všechny věkové skupiny 
Závodní kategorie a trat ě:     D5, H5    4. - 5. tř. ZŠ 
  D = dívky, H = chlapci            D7, H7    6. - 7. tř. ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií 

              D9, H9    8. - 9. tř. ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií  
              DS, HS   studenti SŠ,  kvinta-oktáva osmiletých gymnázií  
              T             trénink (pro rozběhání) 
              P             příchozí 

Hodnocení:  o pořadí v kategorii rozhoduje  1. počet správně v pořadí označených kontrol   2. čas 
                Mladší mohou startovat i ve vyšší kategorii. Starší mohou startovat v nižší kategorii mimo soutěž.  
               Každý účastník si může vyzkoušet více připravených tratí. 
Místo a čas prezentace :  středa 29. 3. 2016   od 14:00 hod. v centru 
Šatny: omezené, k převlékání je možné využít chodbu u prezentace, oblečení a  obuv do tělocvičny 
Způsob ozna čování kontrol : elektronický systém SportIdent (SI) - každému účastníku bude  
            zapůjčen elektronický čip (kartička) a bude si moci označování průchodu kontrolou  
            vyzkoušet na tréninkové trati 
Kontroly: malý OB lampión a SI elektronická jednotka 
Popisy kontrol: slovní pouze na mapách 
Zakázané a nebezpe čné prostory: v yznačeny v mapě 
Způsob startu: průběžný a volný 
 Závodník se dostaví v časovém rozpětí od 14:30 do 15:30 na start, pro evidenci nahlásí jméno, 
příjmení, třídu a školu, za kterou startuje, trať, obdrží el. čip (na ruku), označí čip ve startovací jednotce, 
vezme si mapu své kategorie a odstartuje. Po proběhnutí celé tratě a označení cílové elektronické krabičky 
odevzdá čip a mapu a počká na vyčtení čipu. 
Start a Cíl:  Samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli odebírají. 

         Po oražení cíle a vyčtení čipu žádáme závodníky, aby opustili prostor cíle a  
         nebránili dalším závodníkům ve startu a  doběhu.  

Vyhlášení vít ězů:  předpoklad v 16:00 hod. v centru, po kategoriích, první 3 v kategorii obdrží medaili  
                               a sladkou odměnu 
WC:           ve škole 
Doplňující informace :  Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 
                                       První pomoc v nedaleké nemocnici. 
      Za děti odpovídá příslušný pedagogický dozor. Ostatní se zúčastní akce na  
                                        vlastní nebezpečí. 
 
Protesty:    během závodu hlavnímu rozhodčímu poté na adresu: Tomáš Babický, Dominova 1314/3 
 
Poděkování:    představitelům města Rumburk 
                        Schrödingerovu institutu Rumburk  
                        ZŠ U nemocnice Rumburk 
                        za pochopení, ochotu a vstřícnost při přípravě akce 
 
Hlavní funkcioná ři:        ředitel akce          -    Jitka Nedvídková 
                                        hlavní rozhodčí   -   Tomáš Babický  RII 
 
Rumburk  23. března 2017 


