
Přebor škol Kraje Vysočina v orientačním běhu  
9. 5. 2019 - pokyny 

 
Pořadatel:  UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl OB a OR AŠSK Žďár nad Sázavou 

Centrum:  Active, Horní 2, Žďár nad Sázavou  
Prezence: 08:30 – 9:15; překontrolujte si čísla SI čipů ve startovní listině 
Start:  intervalový, 00 = 10:00 hod. 
Mapa: U Bazénu, 1:4000, vrstevnice po 2m, stav jaro 2018, rozměr A4; v obalu 
Vzdálenosti: centrum – start 650m, modrobílé fáborky; dejte pozor na auta a závodníky 

cíl 100m 

Terén: městská zástavba, volné plochy ve městě  
Systém ražení: elektronický systém SportIdent (čipy). Ve startovním koridoru je závodník povinen 

si vymazat a zkontrolovat čip. Při poruše elektronického ražení razí závodník 
do mapy klasickými kleštěmi a mapu pak odevzdá v cíli rozhodčímu. Na cílové čáře 
se razí cílová kontrola. Po doběhu je závodník povinen odevzdat mapu a nechat si 
vyčíst čip i v případě, že závod nedokončil.  

Popisy: k dispozici v centru 
Zakázané prostory: veškerý prostor města mimo cestu na start. Připomínáme, že dle použitého ma-

pového klíče nesmí být překonávány objekty, které jsou v mapě zobrazeny jako ne-
překonatelné, nezávisle na jejich skutečné překonatelnosti. Podle mapového klíče 
platí i zákaz vstupu do soukromých oblastí (zn. 528 – privát, v prostoru závodu vět-
šinou záhonky a zahrádky) a do míst označených jako nebezpečná oblast (709 – fia-
lové šrafy). Touto značkou je vyznačena část silnic vedoucích závodním prostorem, 
s vyznačenými místy pro přeběh. Všechny tratě překonávají místní silnice. Respek-
tujte pokyny pořadatelů, případně Městské policie. Chodníky podél komunikací 
jsou bez omezení. 

Výsledky: v centru; http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5277 
Soutěž družstev: V každé kategorii bodují dva nejlepší závodníci školy. Body se přidělují podle počtu 

zúčastněných družstev krát 2 = body pro prvního, další závodníci vždy o dob méně. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů bodujících. 

Družstva: I:  D3 + H3  
 II: D5 + H5 
 III + IV: D7 + H7 + D9 + H9  
 V: DS + HS 
Postup do republikového finále: v kategorii DH7+DH9 vítězné družstvo, DHS první dvě družstva 
Vyhlášení    cca 13:00 hod.; první 3 ve všech kategoriích a 3 nejlepší družstva 
Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle pravidel OB 
Upozornění: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. 

Odškodnění v případě úrazu z pojistky vysílající školy. 
 Závod probíhá za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat 

pravidla silni čního provozu. Dbejte opatrnosti při přebíhání komunikací. Použí-
vejte chodníky nebo okraje silnic, při překonávání silnic se pozorně rozhlížejte. 

Trat ě: D3 0,8 km 5K H3 0,8 km 5K 
D5 1,0 km 6K H5 1,3 km 7K 
D7 1,3 km 9K H7 1,6 km 10K 
D9 1,9 km 13K H9 2,3 km 13K 
DS 2,3 km 14K HS 2,7 km 15K 

 
 

 

 Alena Rosecká Jan Hladílek Alena Rosecká 
 ředitelka závodu hlavní rozhodčí stavba tratí 
 
Děkujeme Městu Žďár nad Sázavou, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Městské policii a Gymnáziu 
Žďár n. S. za podporu, pomoc a vstřícné jednání 
 

Správný směr a pěkné zážitky Vám přejí pořadatelé 


