
Krajský přebor škol v orientačním běhu -Jihočeský kraj
                                                                                               

            

Pořadatelský orgán: Jihočeská  asociace  orientačních  sportů, Český  svaz  orientačních  sportů  
    ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt: Sdružení orientačních sportů, o.s., Jindřichův Hradec
Spolupořadatel: Město Jindřichův Hradec
Spolupracující subjekt: Gymnázium Vítězslav Nováka Jindřichův Hradec
Datum: Pondělí 13. května 2013
Shromaždiště Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec,  GPS: 49°8'51.749"N, 14°59'57.581"E
Příjezd: Možno využít ČD, MHD, dálkové spoje autobusové dopravy, osobní auta

(odkaz na jízdní řády)
Parkování: u VŠ kolejí a  u řeky Nežárka (cca 500m)
Start: Intervalový, v 10:00 start prvních závodníků
Mapa: Městský park, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2 m
Terén: historická zástavba, městský lesopark, údolí řeky Nežárka, vysoké převýšení
Kategorie:

D3 – mladší děti (děvčata) I.stupeň ZŠ, rok narození 2003 a mladší

D5 – starší děti (děvčata) I.stupeň  ZŠ, rok narození 2003, 2002, 2001 

D7 – mladší žactvo (děvčata) II. stupeň ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999 (odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

D9 – starší žactvo (děvčata) II. stupeň ZŠ, rok narození 1999, 1998,1997, 1996 (odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií)

DS– studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 (odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií)

H3 – mladší děti (hoši) I.stupeň ZŠ, rok narození 2003 a mladší

H5– starší děti (hoši) I.stupeň, rok narození 2003, 2002, 2001

H7– mladší žactvo (hoši) II.stupeň ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999 (odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

H9– starší žactvo (hoši) II.stupeň, rok narození 1999, 1998, 1997,1996 (odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

HS– studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 (odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií)

P - příchozí, doprovod Doprovodný závod pro závodnice a závodníky bez rozlišení věku

http://new.gvn.cz/
http://www.idos-jizdni-rady.cz/


Přihlášky: Formulář přihlášky je ke stažení zde.   (Dále na stránce závodu v záložce Přihlášky). Vyplněnou
přihlášku (soubor formát *.xls) a zároveň oscanovanou  přihlášku s podpisem  a razítkem
školy zašlete do 6.5.2013  na email  kubrtice@gmail.com ,   do předmětu zprávy:  uveďte
PŘEBOR ŠKOL .  (V případě že nebude spolu se souborem  přihlášky (  *.xls)  zaslána také
oscanovaná kopie s podpisem a razítkem školy, předloží vedoucí jednotlivých družstev  originál
přihlášky při prezentaci družstva školy).
Pro přihlášení můžete využít i přihlašovací systém pro orientační běh 
Akceptované přihlášky budou průběžně zveřejněny na stránkách závodu 

Účast: V “Krajském přeboru škol v orientačním běhu - Jihočeský kraj” může startovat v A družstvu
školy  v  každé  kategorii  5 závodníků.  Každé  družstvo  vede  jeden  vedoucí  starší  18  let
pověřený ředitelstvím příslušné školy.
V případě zájmu může za školu startovat také družstvo B,C,D …..
(V každé kategorii maximálně 5 závodníků z jednoho družstva). 

Vklad: Všichni závodníci startují zdarma.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Pokud závodník nevlastní svůj závodní čip SI, bude
mu zapůjčen. Tuto skutečnost je nutno uvést v přihlášce.  U závodníků, kteří vlastní čip SI,   se
číslo tohoto čipu uvede v přihlášce.

Postup: Celostátní finále přeboru škol se bude konat v  Plané nad Lužnicí, 5.6.2013, více informací
na https://sites.google.com/site/zavod20130605/ . Za školu, která postoupí na celostátní finále,
budou moci soutěžit i žáci, kteří se neúčastní krajského kola.
Právo  startu  v  celostátním finále  přeboru  škol  má ve  školním roce  2012/2013 jedna škola
z Jihočeského kraje v kategoriích:
- D7, H7 + D9, H9  (2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky  víceletých gymnázií);  
- DS, HS (střední školy).
Kategorie D3,H3,D5,H5, do celostátního finále nepostupují.

Pravidla: Soutěží  se  podle  pravidel  ČSOS (k dispozici  na  www.orientacnibeh.cz).  Pro určení  žáků do
jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V  dané  kategorii  mohou  startovat  žáci  příslušného  ročníku  a  příslušného  roku
narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve
vyšší věkové kategorii.

Hodnocení:  V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle
počtu  zúčastněných  družstev  škol  násobený  2.   (znamená  to,  že  v  případě  12  družstev
se prvnímu závodníkovi  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  pro každou kategorii  zvlášť a  poté se
sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži
družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

Body do soutěže družstev se sčítají: 
   v kategorii (D3,D5, H3,H5)  - děti, kategorie nepostupují do celostátního kola 
   v kategorii (D7, H7 + D9, H9) – žáctvo, postupují do celostátního
   v kategorii (DS, HS) – studenti, postupují do celostátního finále

Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Funkcionáři: ředitelka závodu Tereza Hojná
hlavní rozhodčí Petr Kubičko (R3)
stavitel tratí Honza Beneš (R2)

http://sosjh.okna-nrp.cz/wp-content/uploads/Kopie-PRIHLASKA_PREBOR_SKOL_JC_KRAJ.xls
http://www.orientacnibeh.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/PravidlaOB_2010.pdf
https://sites.google.com/site/zavod20130605/
http://www.obhana.cz/SI/CoZav.htm
http://sosjh.okna-nrp.cz/prebor-skol-2013/
http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:kubrtice@gmail.com


Informace: http://sosjh.okna-nrp.cz/prebor-skol-2013/ 
Martina Kubičková, kubrtice@gmail.com V Jindřichově Hradci, 2.4.2013

mailto:kubrtice@gmail.com
http://sosjh.okna-nrp.cz/prebor-skol-2013/

