PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2013
okresní kolo
Pořadatel:
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou (oddíl OB) a OR AŠSK Žďár nad Sázavou
Datum:
středa 24. dubna 2013
Shromaždiště: travnaté hřiště u Orlovny ve Žďáře nad Sázavou 3
(GPS: 49°34'1.303"N, 15°55'55.241"E)
Prezentace: do 16:00 na shromaždišti
Start 00:
16:30 hodin
Přihlášky:
Seznam žáků za školu ve tvaru: kategorie + jméno do 22.dubna 2013 nejlépe
e-mailem na rosecka.a@seznam.cz nebo soupiskou na adresu: Alena Rosecká,
Luční 8, 591 01 Žďár nad Sázavou, mobil: 737 060 379
V omezeném počtu se lze přihlásit přímo při prezentaci.
Mapa:
Libušín, měřítko 1 : 4 000; formát A4, není vodovzdorně upravena
Tratě:
pro výkonnostní kategorie C až D, zkrácené délky
Terén:
část města
Kategorie:
II. starší děti
D5, H5 děvčata, chlapci; (2001-03), 4. - 5. ročník ZŠ
III. mladší žáci D7, H7 děvčata, chlapci; (1999-2001), 6. - 7. ročník ZŠ,
prima a sekunda osmiletých gymnázií;
IV. starší žáci
D9, H9 děvčata, chlapci; (1997-99), 8. - 9. ročník ZŠ,
tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
prima a sekunda šestiletých gymnázií
V. studenti
DS, HS ženy, muži; (1993-97), 1. - 4. ročník SŠ,
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií,
tercie až sexta šestiletých gymnázií
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození uvedeného výše
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.
Pravidla:
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.
Pokyny:
Do každé kategorie může škola přihlásit neomezený počet žáků. Družstvo
vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený vedením školy. Za zdravotní stav
závodníků odpovídá vysílající složka. Startovné se naplatí. Dopravu hradí
vysílající složka.
Hodnocení: Do soutěže družstev bodují ve všech kategoriích vždy dva nejlepší závodníci.
Body se přidělují podle počtu družstev krát 2 (tzn., že v případě 12 družstev se
prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Body do soutěže
družstev se sčítají:
II. D5 + H5
III. + IV.
D7 + H7 + D9 + H9
V. DS + HS
Postup:

V krajském kole Přeboru škol (7. 5. 2011 ve Žďáře n. S.) může startovat kterákoliv
škola kraje Vysočina.

Vyhlášení:
Nejlepší 3 v soutěžích družstev i jednotlivců.
Informace o OB na internetu:
http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php#coje - co je OB
http://pzr-prebor-skol.webnode.cz/ - stránka OB školních závodů ve Žďáře
http://pzr.siok.cz/ - oddíl OB Žďár nad Sázavou
http://obvysocina.cz/ - oblast Vysočina
http://www.orientacnisporty.cz/ - Český svaz orientačních sportů

