
R O Z P I S 
PŘEBOR ŠKOL Šluknovského výb ěžku 

v orienta čním b ěhu pro školní rok 2016/17 
náborových závodů v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“ 

a World orienteering day  2017 
 

Pořadatel:                     Schrődingerův Institut 
Technické provedení:    ZOOB Rumburk, z.s.  
Druh sout ěže:                Přebor škol Šluknovského výběžku  
Druh závodu:         denní orientační závod jednotlivců s volným pořadím kontrol  
 
Termín, místo konání:  

1.  závod:   středa   29. března - tělocvičny ZŠ U nemocnice Rumburk (sprint) 
2.  závod:   středa   12. dubna - sportovní areál ZŠ U nemocnice Rumburk 
3.  závod:   středa   26. dubna - sportovní areál Gymnázium Rumburk 
4.  závod:   středa   24. května - Sportlife centrum Rumburk 
5.  závod:   sobota    10. června  - sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou, v rámci  
                                                    sportovního dne SI 

Doprava :             vlastní 
Platby:    s tartovné se neplatí 
Časový program:  Prezentace 14:00-14:30 hod., zahájení závodu ve 14:30 hod.,  

konec závodů a vyhlášení výsledků přibližně v 16:00 hod. 
Kategorie:  D5, H5    4. - 5. tř. 

D7, H7    6. - 7. tř.  prima a sekunda víceletých gymnázií 
D9, H9    8. - 9. tř.  tercie a kvarta osmiletých gymnázií  
DS, HS   studenti   kvinta-oktáva osmiletých gymnázií  
(D = dívky, H = chlapci) 
Závod je otevřen pro každého. 

Přihlášky:  Předběžné počty startujících za jednotlivé školy zaslat vždy 3 dny před 
každým závodem na: babickyt@gmail.com   (SMS tel: 737 575 694). 
Změny v přihlášených jsou možné, dohlášky jen do počtu volných map. 

Upozorn ění:  Závod se koná za každého počasí.  
 V místě konání závodů není zpravidla možný větší úkryt před deštěm a 

prostor pro převlékání. 
Za děti odpovídá příslušný pedagogický dozor. Ostatní se zúčastní 
akce na vlastní nebezpečí. 
Podrobnější informace na Facebook (Přebor škol v orientačním běhu 
Šluknovského výběžku)   https://www.facebook.com/P%C5%99ebor-
%C5%A1kol-%C5%A0luknovsk%C3%A9ho-
v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEku-v-orienta%C4%8Dn%C3%ADm-
b%C4%9Bhu-1913697145584004/?ref=aymt_homepage_panel 
 

Za pořadatele:       ředitel závodu:       Jitka Nedvídková 
hlavní rozhodčí:     Tomáš Babický 

                     členové a přátelé kroužku „Orien ťák“  při SI Rumburk 
 
Rumburk  1. března 2017. 
 
Informace:                Tomáš Babický,    tel. 737 575 694,  e-mail: babickyt@gmail.com 



 
 
PRAVIDLA  
 
Pravidla pro Přebor (Ligu) škol Šluknovského výběžku se řídí pravidly  
„Přeboru škol v orientačním běhu“ http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx 
s upřesněním podle dále uvedeného. 
Pravidla pro orientační běh ČSOS jsou k dispozici na www.orientacnibeh.cz. 
 
1. Určení žáků do kategorií :  
    V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku školy. 
 
2. Účast: 
    • Za školu startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků. 
 
3. Hodnocení:   
    a) Jednotlivci: 
    • Vítěz v každé kategorii každého závodu obdrží 20 bodů, další vždy o bod méně. V   
      případě účasti méně než 20 závodníků v kategorii, obdrží vítěz tolik bodů, kolik bylo  
      startujících, další vždy o bod méně. 
    • Vítězové v jednotlivých kategoriích se v každém závodě vyhlašují samostatně.  
    b) Liga škol: 
    • Ve všech kategoriích a v každém závodě bodují vždy dva nejlepší závodníci školy. 
    • Škola získává i body za účast – 1 bod za závodníka. 
    • Vítězem se stává škola s největším počtem bodů za všechny závody. 
 
Upozorn ění:  
    • Závody se konají za každého počasí. Pro závodníky je vhodné oblečení a obutí do 
terénu. Pro případ horšího počasí i převlečení. 
    • Tratě jsou postaveny na základní úrovni a není třeba se obávat, že je nezvládnou i 
úplní začátečníci. 
    • Závody se konají bez omezení dopravy. V prostorech závodů je však ohrožení 
minimální. 
    •  Co je orientační běh: http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php#coje 
 
K jednotlivým uvedeným akcím budou vydány a e-rozeslány zvláštní pokyny.  
 
 
 
Upozorn ění na další akce, u kterých se doporu čuje ú čast: 
    * FOTO orienta ční toulky, 14. června   Lužické náměstí Rumburk. 
 


