PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018
krajské kolo – Kraj Vysočina
Pořadatel:

Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě

Datum:

pátek 11. května 2018

Shromaždiště: Nové Město na Moravě, areál Městských lázní, Hornická 1495,
GPS: 49.5636717N, 16.0798458E
Prezentace:

do 9:15 hod. na shromaždišti

Start 00:

první závodníci startují v 10:00 hod.

Přihlášky:

do 27. 4. 2018 – prosíme o zaslání seznamu závodníků (příjmení,
jméno, rok narození, třída, kategorie) na přiloženém .xls formuláři
vyplněném elektronicky na e-mailovou adresu:
daniela.nechanicka@centrum.cz,
do 7. 5. 2018 zaslat mailem vyplněný .xls soubor o čísla SI čipů,
případně požadavku na zapůjčení.

Mapa:

Pustý mlýn, měřítko 1:7500, ekvidistance 5 m, stav březen 2018,
rozměr A4, mapovali Petr a Šimon Marečkovi, mapa není
vodovzdorně upravena, v případě nepříznivého počasí budou na
startu mapníky.

Terén:

městská zástavba, údolí potoka Bezděčka (biokoridor),
zahrádkářské kolonie, převážně otevřený terén (louky).

Ražení kontrol: Bude použit elektronický systém SportIdent, ražení kontrol bude
probíhat pomocí čipů. Ve startovním koridoru je závodník povinen
provést vymazání čipu a kontrolu vymazání. Při poruše
elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi,
mapu pak odevzdá v cíli rozhodčímu ke kontrole. Po doběhu do cíle
je závodník povinen nechat si vyčíst čip, i v případě, že závod
nedokončí.
Pořadatel zapůjčí čip závodníkům, kteří svůj čip nevlastní a
požadavek na zapůjčení uvedou v přihlášce. Ztráta zapůjčeného
čipu bude pokutována částkou 1000 Kč.
Zároveň žádáme školy, aby se ve spolupráci s místními oddíly
orientačního běhu snažily své závodníky čipy vybavit. Počet čipů
k zapůjčení je omezen.

Kategorie:
D5, H5
D7, H7

DII, HII
DIII, HIII

D9, H9

DIV, HIV

DS, HS

DV, HV

Hodnocení:

1. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006 a mladší
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005,
2004, prima, sekunda víceletých gymnázií
8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002,
2001, tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
prima a sekunda šestiletých gymnázií
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002
– 1998, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií,
tercie až sexta šestiletých gymnázií

V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší
závodníci dané školy. Body se přidělují podle počtu zúčastněných
družstev škol krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se
prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí,
čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je
„neberou” ostatním. 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 se do soutěže družstev sčítají:
v kategorii: D5 + H5
v kategorii: D7, H7 + D9, H9
v kategorii: DS + HS

Vyhlášení vítězů: v každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci a 3
nejlepší družstva – viz. hodnocení.
Pravidla:

Soutěží se podle platných pravidel orientačního běhu pro rok 2018.

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. Odškodnění v případě
úrazu hradí vysílající škola. Startovné se neplatí, dopravu hradí
vysílající složka.

Doprava:

vlastní. V místě shromaždiště omezené parkování, osobní
automobily zaparkujte na parkovištích u Penny marketu a Billy,
autobusy po výstupu účastníků odjedou zaparkovat dle pokynů
pořadatele.

Nabídka:

Účastníci závodu obdrží poukázku na vstup do Městských lázní 1+1 zdarma (při zakoupení vstupenky druhá zdarma) s platností do
31.7.2018.

Funkcionáři: ředitel závodu:

Informace:

Jana Dvořáčková

hlavní rozhodčí:

Daniela Nechanická

stavitel tratí:

Petr a Šimon Marečkovi

www.osn-cz.eu
Jana Dvořáčková – tel. 732 811 645
Daniela Nechanická – tel. 777 166 801

Akci podporuje:

Město Nové Město na Moravě

