Přebor škol v OB 2022 - krajské kolo
ROZPIS
Pořadatel

Český svaz orientačních sportů a Asociace školních sportovních klubů

Provedení

TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu

Datum

18. května 2022 (středa)

Centrum závodu

ZŠ A. Sochora, Duchcov (50.6062N, 13.7452E)
Dle počasí venkovní areál nebo tělocvična.

Harmonogram

Prezentace 9:00 – 9:30.
Instruktáž k závodu v 9:45.
Start prvních závodníků v 10:00.
Vyhlášení výsledků po doběhu posledního závodníka a spočítání výsledků.

Mapa

Zámecká zahrada Duchcov, 1 : 4 000, ekv = 2 m, stav květen 2022, autoři: M. Klein, M. Žejdlík

Kategorie

Děvčata
D5 (DII) – starší děti
4. – 5. ročník ZŠ,
D7 (DIIII) – mladší žactvo
6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých gymnázií
D9 (DIV) – starší žactvo
8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
DS (DV) – studenti
1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
Hoši

H5 (HII) – starší děti
4. – 5. ročník ZŠ
H7 ( HIII) – mladší žactvo
6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých gymnázií
H9 (HIV) – starší žactvo
8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
HS (HV) – studenti
1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušných ročníků. Závodníci nemohou startovat ve vyšší kategorii. Za každou
školu může startovat max. 5 žáků v každé kategorii.

Tratě

Délky tratí od 1,5 do 3,5 kilometrů. Tratě budou vedeny výhradně v prostoru zámecké zahrady. Terén mírně zvlněný, s
hustou sítí komunikací a mnoha otevřenými prostory.
Bude připravena trať pro pedagogický doprovod.

Systém ražení

Kleštěmi do průkazky do políčka odpovídajícího pořadovému číslu kontroly.

Přihlášky

Použijte „Přihlášku na soutěž a soupisku“ (AŠSK vzor č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících a v termínu
odešlete pořadateli.
Přihláška musí obsahovat celé jméno závodníka, třídu, zařazení do kategorie, jméno zástupce školy (který bude
doprovázet děti na závod) a razítko školy.
Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního
kola.
Přihlášku zašlete do 11. 5. 2022 na e-mail ltp@centrum.cz. Příjem přihlášky bude potvrzen. Informace k přihláškám:
Michal Žejdlík, 606 684 850.

Vyhlášení výsledků

Průběžné výsledky budou zveřejňovány na shromaždišti. Vyhlášení výsledků proběhne ihned po skončení závodu a
spočítání výsledků.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile, diplomy a drobné ceny, vítězná družstva obdrží poháry.

Hodnocení

Dle pravidel ČSOS a soutěže Přebor škol. 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 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 do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii D5, H5 (DII, HII)
v kategorii D7, H7 + D9, H9 (DIII, HIII + DIV, HIV) - postup do celostátního finále
v kategorii DS, HS (DV, HV) - postup do celostátního finále
Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Další informace

Pořadatel nenese zodpovědnost za eventuální zdravotní potíže a zranění dětí vzniklé v době závodu.
Každý se zúčastní na vlastní zodpovědnost.
Každá škola musí být doprovázena alespoň 1 osobou starší 18ti let, pověřenou vedením školy.
Startovné se neplatí.
Účastníci startují na náklady vysílající školy.
Po doběhu obdrží každý závodník drobné občerstvení.
Další informace k závodu získáte na tel. č. 606 684 850.
Aktuální informace k závodu naleznete na stránkách pořadatele (www.loko-teplice.info).
Celostátní finále proběhne 8. června v Prostějově. Informace zde.
Děkujeme ZŠ A. Sochora Duchcov a městu Duchcov za pomoc při uspořádání tohoto závodu.

Hlavní funkcionáři

Ředitel závodu: Michal Žejdlík
Stavitel tratí: Jan Eiselt
Hlavní rozhodčí: Miloš Eiselt
Rozpis vydán: 6.3.2022

