PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2013
okresní kolo
Pořadatel:

Základní škola, Smetanova 745, 583 01 Chotěboř ve spolupráci s oddílem
SK Chotěboř

Datum:

pátek 26. dubna 2013

Shromaždiště:

ZŠ Smetanova Chotěboř – školní hřiště

Prezentace:

do 9:00 hod na shromaždišti

Start 000:

první závodníci startují v 9:30 hod

Přihlášky:

na předepsaném formuláři do 20. dubna 2013 na adresu:
p.vobornik@chot.cz
potvrzenou soupisku stačí přivézt až na závod

Mapa:

STADION 1:3 000, stav 2012, není vodovzdorně upravena, rozměr A4

Terén:

město

Ražení kontrol:

mechanické

Kategorie:
D5,H5

D7,H7

– mladší
děti:
– mladší
žactvo:

4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2003, 2002, 2001
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999
prima, sekunda víceletých gymnázií

8. – 9. ročník, rok narození 1999, 1998, 1997
D9,H9

– starší

tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých

žactvo:

gymnázií

1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1993 až 1997
DS,HS

– studenti: kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých
gymnázií

Hodnocení:

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
Pravidla:

Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu pro rok 2013

Pokyny:

Do každé kategorie může škola přihlásit nejvíce 5 žáků. Družstvo vede 1
vedoucí starší 18 let pověřený vedením školy. Za zdravotní stav závodníků
odpovídá vysílající složka. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po
celou dobu soutěže vysílající škola. Startovné se neplatí, dopravu hradí
vysílající složka.

Vyhlášení vítězů:

v každé kategorii (D5,H5,D7,H7,D9,H9,DS,HS) budou vyhlášeni 3 nejlepší
závodníci a 3 nejlepší družstva v soutěži družstev

Funkcionáři:

ředitel závodu:

Mgr. Eva Voborníková

hlavní rozhodčí:

Mgr. Alena Šťastná

stavitel tratí:

Mgr. Eva Voborníková

Výsledky:

najdete na www.skchotebor.cz

Krajského kolo:

7. května 2013 ve Žďáru nad Sázavou na mapě Zelená hora 1: 7 000

