
                                                 

Český svaz orientačního běhu  a Republiková rada Asociace školních sportovních klubů ČR

Vás srdečně zvou na

Krajské finále Přeboru škol v orientačním běhu 
jednotlivců a družstev základních a středních škol

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu

Technické provedení:
TJ Sokol Vizovice, oddíl orientačního běhu
Základní škola Vizovice

Datum konání:
čtvrtek 17.května 2007

Místo konání:
Vizovice, areál Základní školy ( bude označeno )

Prezentace:
ve čtvrtek od 8:00 do 9:00 v sále školy

Start 00:
10:00 hodin 

Kategorie:
D5, H5 – mladší děti 4.-5. ročník ZŠ, rok narození 97,96,95
D7, H7 – mladší žáci 6.-7. ročník ZŠ, prima a sekunda víceletých gymnázií, rok narození 95,94,93
D9, H9 – starší žáci 8.-9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda 

šestiletých gymnázií, rok narození 93,92,91
DS, HS – 1. – 4.ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 

šestiletých gymnázií, rok narození 87 - 91
V dané  kategorií  mohou  startovat  žáci  příslušného  ročníku  a  příslušného  roku  narození, 
přičemž obě podmínky musí  platit  současně!  Za každou školu může startovat v družstvu 
školy v každé kategorii 5 závodníků.

Postup:
Na Republikové finále postupují:
Vítězové krajských finále družstev ZŠ a SŠ PŘEBORU ŠKOL 2006/2007

Bodování:
Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol 
se body 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 již 
nebodují  body  neberou,  ale  ani  body  neumořují.  Je  zaručeno,  že  každému družstvu  budou 
přiděleny body! Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii D5, H5 postup jen do krajského kola, 



v kategorii D7, H7 + D9, H9
v kategorii DS, HS 
Konečné hodnocení je dáno součtem všech bodových hodnot družstva. Pořadí  škol  je určeno 
počtem získaných bodů. Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích. 

Pravidla:
Soutěží se podle pravidel ČSOB

Mapa:
ŠKOLA 2007 – 1: 4000, stav květen 2007, formát A4

Ražení:
elektronické SPORTIDENT. Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce.

Forma přihlášky: 
Každá přihláška musí obsahovat kategorii, příjmení a jméno, ročník, školu, rok narození a číslo 
čipu! Takto vyplněné přihlášky zašlete 
nejpozději do 13.května 2007 e-mailem na adresu: prihlasky@obvizovice.cz. 
Přihláška bude považována za přijatou až po potvrzení !!

Parkování:
na asfaltové ploše hřiště Areálu mládeže. Bude řádně označeno a dbejte pokynů pořadatelů.

WC:
v budově ZŠ. Dodržujte čistotu a zásady slušného chování !!!

Upozornění:  
Závodí pouze zdraví jednotlivci. Za zdravotní stav ručí vysílající složka. Každý  závodník závodí 
na  vlastní  nebezpečí!  Každé  družstvo  musí  být  pod  vedením  minimálně  jednoho  vedoucího 
staršího 18-ti let, pověřeným ředitelstvím školy. Dbejte opatrnosti při přebíhání komunikací!!!

Výsledky:      
budou k dispozici na internetových stránkách závodu  
www.obvizovice.cz/preborskol/index.htm

Informace,kontakty: 
martin.marek@vavrys.cz, mail@pavelstarosta.com

Činovníci:
Ředitel závodu: Martin MAREK
Hlavní rozhodčí:  Pavel STAROSTA
Stavitel tratí:  Martin MAREK

Ve Vizovicích dne 24.dubna 2007     

Martin MAREK                Pavel STAROSTA
ředitel závodu                     hlavní rozhodčí
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