PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU
krajské kolo – Kraj Vysočina
Pořadatel:
Provedení:
Centrum:
Datum:
Přihlášky:

Mapa:
Terén:
Ražení kontrol:
Kategorie:

Český svaz orientačních sportů a Asociace školních sportovních klubů
SK Chotěboř z. s. a ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
Ždírec nad Doubravou – fotbalové hřiště
pátek 20. května 2022
v přihlášce uveďte kategorii, jméno, příjmení, třídu, číslo čipu (Prosíme školy, aby ve
spolupráci s oddíly OB zajistily čipy. Pořadatel bude moct půjčit čipy pouze v omezeném
množství.) a kontaktní osobu, do pátku 13. 5. 2022 na adresu:
prihlasky@skchotebor.cz , potvrzenou oficiální soupisku AŠSK stačí přivézt na závod
školní výuková mapa Ždírecký triangl 1 : 3 000, stav březen 2022, není vodovzdorně
upravena, v případě nepříznivého počasí budou mapníky na startu, rozměr A4
městská zástavba
SI kontaktní (Oblast Vysočina může zapůjčit 40 čipů)
v dané kategorii mohou startovat pouze žáci daných ročníků, nemohou startovat ve vyšší
věkové kategorii

D5, H5

DII, HII

1. – 5. ročník ZŠ

D7, H7

DIII, HIII

6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých gymnázií

D9, H9

DIV, HIV

8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a
sekunda šestiletých gymnázií

DS, HS

DV, HV

1. – 4. ročník středních škol

Prezentace:
Start 000:
Hodnocení:

Pravidla:
Pokyny:

Vyhlášení vítězů:

Ochrana os. údajů:

do 8:15 hod v centru, slavnostní nástup závodníků v 8:30 hod
první závodníci startují v 9:30 hod
Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují
podle počtu zúčastněných družstev x 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu
v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Další závodníci družstva, kteří nebodují,
body neberou, ale ani neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body).
Body se do soutěže družstev sčítají:
v kategorii: D5 + H5, v kategorii: D7, H7 + D9, H9, v kategorii: DS + HS
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.
Do každé kategorie může škola přihlásit nejvíce 5 žáků. Družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let
pověřený vedením školy. Vysílající škola zajišťuje dozor nad žáky v plném rozsahu po celou
dobu soutěže, zodpovídá za zdravotní stav závodníků, v případě úrazu hradí odškodné a hradí
i dopravu na soutěž. Startovné se neplatí.
Informace o akci (rozpis, pokyny, startovní časy, výsledky a fotky) najdete na stránkách
www.skchotebor.cz nebo na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7175.
v každé kategorii (D5, H5, D7, H7, D9, H9, DS, HS) budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci a 3
nejlepší družstva viz hodnocení.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a
v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie,

Informace:
Funkcionáři:

Příjezdový plánek:

sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v
souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho
klubu OB nebo školy) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Na adrese: vobornikova.eva7@gmail.com
ředitel závodu:
Mgr. Eva Voborníková, R3
hlavní rozhodčí:Mgr. Alena Voborníková, R3
stavitel tratí:
Josef Sabol, R3

