
PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2019 

okresní kolo – Žďár nad Sázavou 

 

Pořadatel:   Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě 

Datum:  středa 17. dubna 2019 

Shromaždiště: Nové Město na Moravě, areál Městských lázní, Hornická 1495, 

GPS: 49.5636717N, 16.0798458E 

Prezentace:  do 15:45 hod. na shromaždišti 

Start 00: první závodníci startují v 16:00 hod. 

Přihlášky:  do 12. 4. 2019 – zaslat seznam závodníků za školu ve tvaru: 

kategorie + jméno elektronicky na e-mailovou adresu: 

daniela.nechanicka@centrum.cz. 

 V omezeném počtu se lze přihlásit přímo na prezentaci. 

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. 

Terén:  městská zástavba, údolí potoka Bezděčka (biokoridor), 

zahrádkářské kolonie, převážně otevřený terén (louky). 

Ražení kontrol:  mechanické (klasickými kleštěmi) do průkazů, které závodníci 

obdrží na prezentaci  

Kategorie:   

D3, H3  DI, HI  1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2009 a mladší  

D5, H5  DII, HII  4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 

2007  

D7, H7  DIII, HIII  6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 

2005, prima, sekunda víceletých gymnázií  

D9, H9  DIV, HIV  8. – 9. ročník, rok narození 2005, 2004, 2003, 

2002, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, 

prima a sekunda šestiletých gymnázií  

DS, HS  DV, HV  1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2003 

– 1999, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, 

tercie až sexta šestiletých gymnázií  
 

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

závodníci dané školy. Body se přidělují podle počtu zúčastněných 

družstev krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v 
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kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci 

družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body neumořují. 

Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!) 

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 se do soutěže družstev sčítají:  

v kategorii: D5 + H5  

v kategorii: D7, H7 + D9, H9  

v kategorii: DS + HS 

Vyhlášení vítězů: v každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci a 3 

nejlepší družstva – viz. hodnocení. 

Postup:  V krajském kole přeboru škol (9.5.2019 ve Žďáře nad Sázavou) 

může startovat kterákoliv škola Kraje Vysočina. 

Pravidla:  Soutěží se podle platných pravidel orientačního běhu. 

Pokyny:  Do každé kategorie může škola přihlásit neomezený počet žáků. 

Družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený vedením školy. Za 

zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající složka. Odškodnění v 

případě úrazu hradí vysílající škola. Startovné se neplatí, dopravu 

hradí vysílající složka. 
 

Nabídka:  Účastníci závodu obdrží poukázku na vstup do Městských lázní  - 

1+1 zdarma. 
 

Funkcionáři:  ředitel závodu:  Jana Dvořáčková 

 hlavní rozhodčí: Daniela Nechanická 

 stavitel tratí:  Jiří Dvořáček 

 

Informace:     Jana Dvořáčková – tel. 732 811 645 

 Daniela Nechanická – tel. 777 166 801 

 

Akci podporuje:    Město Nové Město na Moravě 

 

 

 

 

 


