
Krajský přebor škol v orientačním běhu – Jihočeský kraj

2017

ROZPIS

Pořadatelský orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS, Český svaz orientačních sportů ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Pořadatelský subjekt: Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s.

Datum: Úterý 9. května 2017

Shromaždiště: Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (4. ZŠ, http://www.4zsjh.cz).
GPS: 49.1393719N, 15.0156272E. Přesné místo vstupu do areálu školy pro účastníky závodu bude
upřesněno v pokynech.

Shromaždiště je v dosahu městské hromadné dopravy (zastávky sídl. Vajgar – trojstředisko nebo
sídl. Vajgar – Merkur). V docházkové vzdálenosti (cca 10 minut) se nachází též zastávka sídl. Vajgar
– bazén obsluhovaná i vybranými meziměstskými spoji.

Družstva, která plánují přijet vlastním autobusem, který setrvá na místě po dobu konání akce,
prosíme, aby toto sdělili co nejdříve pořadatelům (e-mail viz přihlášky). Parkování osobních auto-
mobilů je bezproblémově možné v oblasti přilehlého sídliště.

Start: Intervalový, start prvních závodníků v 11:00.

Mapa: Vajgar, měřítko 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, (sprintový) mapový klíč ISSOM2007. Náhled mapy
bude zaslán zástupci přihlášené školy e-mailem minimálně týden před závodem.

Terén: Sídlištní zástavba (vesměs bez automobilového provozu) včetně oplocených pozemků vybra-
ných vzdělávacích institucí (základní a mateřské školy). Středně frekventovaná komunikace středem
sídliště bude překonávána formou povinného úseku po přechodu pro chodce pod dohledem Měst-
ské policie.

Vymezení závodního prostoru viz Obrázek 1 na konci rozpisu.

Informace o Krajském přeboru škol v Jihočeském kraji:
http://sosjh.cz/poradame/prebor-skol-jihoceskeho-kraje-2017

Obecné informace o Přeboru škol a pravidla:

http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx (stránky Komise rozvoje Čes-
kého svazu orientačních sportů). Závod probíhá podle pravidel orientačního běhu Českého svazu
orientačních sportů.
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Kategorie: mladší děti (H3, D3) 1. – 3. ročník ZŠ, rok naroz. 2007 – 2010
starší děti (H5, D5) 4. – 5. ročník ZŠ, rok naroz. 2005 – 2007
mladší žactvo (H7, D7) 6. – 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymná-

zií, rok naroz. 2003 – 2005
starší žactvo (H9, D9) 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymná-

zií, prima a sekunda šestiletých gymnázií, rok naroz.
2000 – 2003

studenti (HS, DS) 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmile-
tých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií, rok
naroz. 1997 – 2001

H = hoši, D = dívky

Pro doprovod a další zájemce ne nutně školního věku bude vypsána kategorie příchozích, přihlášky
na místě. Předpokládaný (nezávazný) počet příchozích závodníků, prosím, uved’te v mailu, kterým
budete zasílat přihlášku do hlavních kategorií.

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození,
přičemž obě podmínky musí platit současně. Dle pravidel Přeboru škol není možný start ve
vyšší věkové kategorii.

Účast: V “Krajském přeboru škol v orientačním běhu - Jihočeský kraj” může startovat v A družstvu
školy v každé kategorii 5 závodníků (např. 5 v kategorii H7 a 5 v kategorii D7). V případě zájmu
může za školu startovat také družstvo B, C, . . .

Vklady: Všichni závodníci startují zdarma.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Pokud závodník nevlastní čip SI, bude
mu zapůjčen. Číslo čipu nebo žádost o zapůjčení se uvede v přihlášce.

Přihlášky: do 27. dubna 2017 na adresu komarek@karlin.m�.cuni.cz. Použijte xls formulář do-
stupný na stránkách závodu v záložce přihlášky. Papírovou verzi přihlášky potvrzenou ředitelstvím
přihlašující školy stačí odevzdat pořadatelům v den závodu.

Hodnocení: Soutěž družstev (škol) probíhá ve třech kategoriích:

• 1. stupeň ZŠ (D3 + H3 + D5 + H5)

• 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (D7 + H7 + D9 + H9)

• Střední školy (DS + HS)

Do soutěže družstev se započítávají pouze výsledky členů A družstev. Ve všech individuálních
kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci daného družstva. Body se přidělují podle počtu
zúčastněných A družstev × 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
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body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body. Body se přidělují dle
zúčastněných A družstev pro každou kategorii zvlášt’.

V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů
družstva

Do celostátního finále, které se koná 7.6.2017 v Čechách pod Kosířem (okr. Prostějov) postupují

• první dvě školy v kategorii 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií;

• vítězná škola v kategorii střední školy.

Informace o celostátním kole viz http://ob.skprostejov.cz/cfps/.

První tři jednotlivci v každé kategorii (bez ohledu na příslušnost do družstva A, B, C, . . . ) budou
vyhlášení samostatně a odměněni drobnou věcnou cenou a diplomem.

Funkcionáři: ředitel závodu Arnošt Komárek

hlavní rozhodčí Petr Kubičko (R3)

stavitel tratí Jan Beneš (R2)
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Obrázek 1: Závodní prostor.
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