
  

Liberecký kraj                                                 

Krajského finále PŘEBORU ŠKOL
v orientačním běhu pro školní rok 2018/19

náborových závodů v

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: TJ Stadion Nový Bor, oddíl OB
 

  
 
 
Datum:  středa  15. května 2019
Rozsah závod: Přebor škol v orientačním běhu 
Druh závodu:  denní orientační závod jednotlivců s
Kategorie: D5, H5    4. - 5. tř.

D7, H7    6. - 7. tř.  

D9, H9    8. - 9. tř.  

DS, HS   studenti   

(D = dívky, H = chlapci, podrobnosti o zařazení do kategorií v příloze rozpisu)

Závod je otevřen pro každého 

Tratě budou postaveny na základní úrovni.

Vklad:  Startovné se neplatí.
Přihlášky: Jmenovitě po kategoriích 

na: babickyt@gmail.com

Změny v přihlášených jsou možné, dohlášky jen do počtu volných map.

Shromaždiště: Rumburk - Fotbalgolf Dymník
Prezentace: V den závodu 9:00 

Konec závodů a vyhlášení výsledků

Příjezd:  Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd.
Parkování: Na místě. 
Šatny:  V místě je omezená možnost převlékání, bude možné postavit stany
Start: 00=11:00hod. – intervalový
Vzdálenosti: Start i cíl budou v blízkosti centra

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Startovní čipy budou na požádání v přihlášce 
zapůjčeny pořadatelem

 

 

 

 

Liberecký kraj                                                                                               

R O Z P I S 
Krajského finále PŘEBORU ŠKOL  

v orientačním běhu pro školní rok 2018/19 
náborových závodů v rámci akce „DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ“

a World orienteering day 2019 
 

Český svaz orientačního běhu 
TJ Stadion Nový Bor, oddíl OB                  ZOOB Rumburk, z.

středa  15. května 2019 
Přebor škol v orientačním běhu - krajské finále pro Ústecký a Liberecký kraj
denní orientační závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 

5. tř. 

7. tř.  prima a sekunda víceletých gymnázií 

9. tř.  tercie a kvarta osmiletých gymnázií  

DS, HS   studenti   kvinta-oktáva osmiletých gymnázií  

(D = dívky, H = chlapci, podrobnosti o zařazení do kategorií v příloze rozpisu)

Závod je otevřen pro každého - kategorie příchozí  P, tréninková T 

budou postaveny na základní úrovni. 

tartovné se neplatí. 
Jmenovitě po kategoriích za jednotlivé školy zaslat do 10. května

babickyt@gmail.com.     Přihlášky jsou možné i přes systém ORIS

přihlášených jsou možné, dohlášky jen do počtu volných map.

Fotbalgolf Dymník         GPS 50.9424N, 14.5227E 
den závodu 9:00 -10:30 hod. 

závodů a vyhlášení výsledků:  V den závodu cca 14:30 hod. 
Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd.

V místě je omezená možnost převlékání, bude možné postavit stany
intervalový 
v blízkosti centra. 

Elektronický systém SportIdent. Startovní čipy budou na požádání v přihlášce 
zapůjčeny pořadatelem, za ztrátu či zničení čipu bude vybrána náhrada

                                            Ústecký kraj 

PŘÍRODĚ“ 

Rumburk, z. s. 

stecký a Liberecký kraj 

(D = dívky, H = chlapci, podrobnosti o zařazení do kategorií v příloze rozpisu) 

příchozí  P, tréninková T  

10. května 

ORIS. 

přihlášených jsou možné, dohlášky jen do počtu volných map. 

Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd. 

V místě je omezená možnost převlékání, bude možné postavit stany. 

Elektronický systém SportIdent. Startovní čipy budou na požádání v přihlášce 
, za ztrátu či zničení čipu bude vybrána náhrada. 



Mapa:  DYMNÍK - fotbalgolf,  1 : 4 000,  E 5 m, stav IV/19, autor T. Babický

aktualizace T. Novák, A4, znakový klíč ISOM sprint 

tisk laser, vodostálý papír pretex 100 gr.

Ukázka dřívější mapy na 

Terén:  Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy podrost a mokřiny. Část tratí vede po 

fotbalgolfovém hřišti (omezený přístup do některých částí).

Délky tratí, popisy a počty kontrol:

Omezení běžeckého oblečení a obutí

Možná nebezpečí: V centru nebude omezen běžný provoz pro veřejnost.

Protesty:             Písemně hlavnímu rozhodčímu během závodu, po ukončení závodu 

                             adresu hlavního rozhodčího: Romana Kučerková, 

                             435 42 
Ubytování:        Pořadatel nezajišťuje.
Mytí:  Omezené v centru

WC:  Mobilní v centru

Občerstvení po doběhu:   U

Stravování (občerstvení):  V

Zdravotnická služba:                    V

 

Upozornění a doplňující informace
            Za děti odpovídá příslušný pedagogický dozor. 

                                        Závod se koná za každého počasí. 

                                        oblečení a obutí do terénu.

Co je orientační běh:   http://www.orientacn
Aktuální informace na Facebooku: 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

fotodokumentace na webu závodu a v informačním systému ORIS.

 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
                                 hlavní rozhodčí 
                                    stavba tratí
 
Informace:         Na emailu: babickyt@gmail.com

 
Poděkování:   p. Lukaši Bernasovi
                          zástupcům města Rumburk
Sponzoři:  
 
                                                          
 
 
Partneři závodu: 
                                                          

                                               
                                            
 
 
 
                                                                                                     

golf,  1 : 4 000,  E 5 m, stav IV/19, autor T. Babický

aktualizace T. Novák, A4, znakový klíč ISOM sprint - upravený, zpracování map OCAD, 

stálý papír pretex 100 gr. 

Ukázka dřívější mapy na ORIS. 

Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy podrost a mokřiny. Část tratí vede po 

fotbalgolfovém hřišti (omezený přístup do některých částí). 

a počty kontrol:  na ORIS a v centru. 

Omezení běžeckého oblečení a obutí:  Doporučené zakrytí končetin !!  

: V centru nebude omezen běžný provoz pro veřejnost. 

Písemně hlavnímu rozhodčímu během závodu, po ukončení závodu 

adresu hlavního rozhodčího: Romana Kučerková, Čsl. Armády 163, Litvínov

Pořadatel nezajišťuje. 
centru. 

centru. 

U cíle samoobslužně voda a voda se šťávou. 

V centru stánek, restaurace Dymník . 

V průběhu závodu bude v centru závodu. 

a doplňující informace:   Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
Za děti odpovídá příslušný pedagogický dozor.  

ávod se koná za každého počasí. Pro závodníky je doporučené

oblečení a obutí do terénu.  Pro případ horšího počasí i převlečení.

http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php#coje 
Aktuální informace na Facebooku:  Přebor škol v orientačním běhu 

Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

fotodokumentace na webu závodu a v informačním systému ORIS. 

závodu -  Tomáš Babický- R2 
hlavní rozhodčí -   Romana Kučerková-R2 
stavba tratí        -   Petr Novák, Leoš Havel 

babickyt@gmail.com, Tomáš Babický,    tel. 737 575 694  

Lukaši Bernasovi za mimořádnou vstřícnost pro konání akce  
města Rumburk a Nový Bor za významnou pomoc při zabezpečení akce

 

                                               MĚSTO   
                                             RUMBURK                      

                                                                                                      

golf,  1 : 4 000,  E 5 m, stav IV/19, autor T. Babický 

upravený, zpracování map OCAD, 

Lesní zvlněný terén, různá průběžnost, místy podrost a mokřiny. Část tratí vede po 

Písemně hlavnímu rozhodčímu během závodu, po ukončení závodu s vkladem na 

Čsl. Armády 163, Litvínov-Hamr, 

i startují na vlastní nebezpečí! 

doporučené vhodné 

Pro případ horšího počasí i převlečení. 

Přihlášením se na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně 

Tomáš Babický,    tel. 737 575 694   

za významnou pomoc při zabezpečení akce. 



 

Kategorie p řeboru škol 2019  

 
  Název Popis 

DII D5 – starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007 

DIII D7 – mladší žactvo (děvčata) 
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005 
prima, sekunda osmiletých gymnázií 

DIV D9 – starší žactvo (děvčata) 
8. – 9. ročník, rok narození 2005, 2004, 2003, 2002 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých 
gymnázií 

DV DS – studenti (děvčata) 
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých 
gymnázií 

HII H5 – starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007 

HIII H7 – mladší žactvo (hoši) 
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005 
prima, sekunda osmiletých gymnázií 

HIV H9 – starší žactvo (hoši) 
8. – 9. ročník, rok narození 2005, 2004, 2003, 2002 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých 
gymnázií 

HV HS – studenti (hoši) 
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých 
gymnázií 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDLA  
 Pravidla pro „Přebor škol v orientačním běhu“ lze nalézt na:     
              http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx. 
 Pravidla pro orientační běh ČSOS jsou k dispozici na www.orientacnibeh.cz 
 
1. Pro ur čení žáků do jednotlivých kategorií platí :  
 V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku 
           narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. 
 Závodníci nemohou startovat ve vyšší v ěkové kategorii !!!  
 
2. Účast 
 V krajském finále může startovat v družstvu školy v každé kategorii maximálně 
5 závodníků. 
 Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola.  
 Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné 
školy. 
 Školy, které se umístí v krajském finále na prvním (případně na druhém) místě 
v kategoriích základní školy 2. stupeň a střední školy postupují do celostátního finále 
přeboru škol, které se koná 5. června v Brně. 
  
3. Hodnocení:   
 Do sout ěže družstev  ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší 
závodníci.  
 Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 !  
  
 Příklad: V případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o jeden bod    
              méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body    
              neumořují. 
  
          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:  
  v kategorii DII, HII (D5, H5)   postup jen do krajského kola  
  v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  
  v kategorii DV, HV (DS, HS) 
 
 Vítězové jednotlivců se vyhlašují  samostatně v jednotlivých kategoriích. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Školy, které se umístily v celostátním finále v roce 2017/18 v redukovaném pořadí na 
1. až 6. místě, vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve 
školním roce 2018/2019, které se bude konat ve středu 5. června 2019 v Brně. 
Kategorie  D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV - 2. stupeň ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií): 
 Liberecký kraj 2, Královéhradecký kraj 2, Středočeský kraj 2, Pardubický 
 kraj 2, Plzeňský kraj 2, kraj Praha 2, ostatní kraje po 1. 
Kategorie DS, HS  (resp. DV, HV - střední školy): 
  Liberecký kraj 2, Královehradecký kraj 2, kraj Vysočina 2, Ústecký kraj 2, 
 Pardubický kraj 2, Moravskoslezský kraj 2, ostatní kraje po 1.  


