
POKYNY 

PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018 

krajské kolo – Kraj Vysočina 

 

Pořadatel:   Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě 

Datum:  pátek 11. května 2018 

Shromaždiště: Nové Město na Moravě, za areálem Městských lázní, Hornická 

1495, GPS: 49.5636717N, 16.0798458E 

Prezentace:  do 9:15 hod. na shromaždišti.      

Překontrolujte si čísla čipů uvedená ve startovní listině. 

Start 00: 10:00 hod., intervalově dle startovní listiny. 

Start a cíl:  Na dohled od shromaždiště.           

Mapy se po doběhu do cíle odevzdávají. 

Mapa:  Pustý mlýn, měřítko 1:7500, ekvidistance 5 m, stav březen 2018, 

rozměr A4, mapovali Petr a Šimon Marečkovi, mapa není 

vodovzdorně upravena, v případě nepříznivého počasí budou na 

startu mapníky. 

Popisy:  Ve formě piktogramů vytištěny na mapě, ve formě slovních popisů 

samoobslužně k vyzvednutí na shromaždišti. 

Ražení kontrol: Bude použit elektronický systém SportIdent, ražení kontrol bude 

probíhat pomocí čipů. Ve startovním koridoru je závodník povinen 

provést vymazání čipu a kontrolu vymazání. Při poruše 

elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi, 

mapu pak odevzdá v cíli rozhodčímu ke kontrole. Na cílové čáře se 

razí cílová kontrola. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat 

si vyčíst čip, i v případě, že závod nedokončí.   

Hodnocení soutěže družstev: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva 

nejlepší závodníci dané školy. Body se přidělují podle počtu 

zúčastněných družstev škol krát 2 (znamená to, že v případě 12 

družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod 

méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a 

ani je „neberou” ostatním. Body se přidělují pro každou kategorii 

zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých 

kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o 

pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. Body se 



přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené 

kategorii. 

Body se do soutěže družstev sčítají:  

v kategorii: D5 + H5  

v kategorii: D7, H7 + D9, H9  

v kategorii: DS + HS 

Výsledky a vyhlášení vítězů: výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru 

shromaždiště. Po ukončení závodu se bude konat vyhlášení, cca 

ve 13 hod.  

Postup do republikového finále: v kategorii D/H7+D/H9  - vítězné družstvo, 

v kategorii D/HS – první dvě družstva 

 

Parametry tratí:  D5 – 1.2 km, 6 kontrol 

  D7 – 1.9 km, 8 kontrol 

  D9 – 2.1 km, 8 kontrol 

  DS – 2.5 km, 9 kontrol 

  H5 – 1.9 km, 8 kontrol 

  H7 – 2.2 km, 10 kontrol 

  H9 – 2.8 km, 12 kontrol 

  HS – 3.6 km, 12 kontrol 

 
 

Upozornění:  zákaz vstupu na osetá pole.  

 

Funkcionáři:  ředitel závodu:  Jana Dvořáčková 

 hlavní rozhodčí: Daniela Nechanická 

 stavitel tratí:   Petr Mareček 

 

Akci podporuje:  

 

 

 

 

 

 

 

 Město Nové Město na Moravě 


