
Krajský přebor škol v orientačním běhu – 22. 5. 2015 - pokyny 
 

Pořadatel: ZŠ Chotěboř Smetanova ve spolupráci s oddílem OB SK Chotěboř 

Centrum: Chotěboř – letní (fotbalový stadion) - krytá tribuna, zákaz vstupu na travnaté fotbalové 

hřiště i na fotbalové hřiště s umělým povrchem 

Prezentace:  od 8:00 do 9:00, 9:00 – nástup závodníků 

Kategorie P: dodatečně doplněna kategorie P – pro pedagogický dozor a ostatní zájemce (nutné přihlásit 

do čtvrtka 21. 5. do 18:00) 

Čas 000:  9:30 

Vzdálenosti:  start – 600 m po modrobílých fáborcích 

cíl – na stadionu 

Mapa:  Sjezdovka 1: 5 000, E = 5 m, stav září 2014, v případě nepříznivého počasí budou na startu 

k dispozici mapníky 

Terén:   louky, les a částečně městská zástavba 

Ražení: mechanické, papírové průkazky, R – políčka slouží k opravě chybného ražení 

Popisy: slovní, uvedené přímo v průkazce, červené číslo označuje závodníka – je nutné, aby zůstalo 

po doběhu čitelné, zelené číslo udává startovní minutu (od 9:30) 

Odevzdávání map: do 10:30 

Výsledky: v centru, oficiální výsledky: www.skchotebor.cz, http://www.sch.cz/ 

Časový limit:   75 min 

Uzavření cíle:    v 11:45 

Vyhlášení vítězů: cca 12:00, vyhlašují se nejlepší tři jednotlivci ve všech kategoriích a tři nejlepší družstva –  

1. stupeň, 2. stupeň, střední školy 

První pomoc: v cíli 

WC a mytí: v budově 

Upozornění: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. 

Odškodnění v případě úrazu z pojistky vysílající školy.  

Závod probíhá za plného silničního provozu. Dbejte na bezpečnost při přebíhání 

komunikací. Zákaz lézt přes jakékoli ploty, nevstupovat do oplocenek – hrozí 

diskvalifikace a nepříjemnosti.  

Délky tratí a počty kontrol:  

D5, H5  1, 5 km, 6 kontrol  

D7  2, 2 km, 9 kontrol 

H7  2, 5 km, 10 kontrol  

D9  2, 7 km, 9 kontrol  

H9  2, 9 km, 11 kontrol  

DS  2, 8 km, 13 kontrol   

HS   3, 4 km, 17 kontrol 

P   2, 7 km, 12 kontrol 

  

Ředitel závodu: Mgr. Eva Voborníková 

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Voborník 

Stavba tratí: Mgr. Eva Voborníková 
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