Krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu pro Liberecký kraj
Sportovní klub Studenec, z.s., ZŠ a MŠ Studenec
Volnočasový areál Černý háj, Studenec
Datum: čtvrtek 11. května 2017
Zařazení do soutěží:
Krajské finále Přeboru škol pro Liberecký kraj
Postupový závod do celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu 7. června 2017, Prostějov (týká se
kategorií DH7, DH9, DHS)
Pořádající orgán: Liberský krajský svaz ČSOS, Krajská rada AŠSK Liberec
Pořádající subjekty: Sportovní klub Studenec, z.s., ZŠ a MŠ Studenec
Centrum: volnočasový areál Černý háj, Studenec u Horek, 50.5428992N, 15.5579039E, https://mapy.cz/s/1yeuV
K dispozici bude kryté zázemí.
Doprava:
- parkovací místa v blízkosti centra, příjezd bude značen ze silnice 293, odbočka cca 50 metrů severně od
čerpací pumpy Shell
- v případě dopravy autobusem uveďte tuto skutečnost do přihlášky, bude zajištěno parkování pro jednotlivé
autobusy 500 m od shromaždiště (účastníky závodu možno vyložit u odbočky nebo u čerpací stanice)
- DEJTE POZOR PŘI PŘECHÁZENÍ FREKVENTOVANÉ SILNICE !!!

Přihlášky:
do 7. května 21:00 (neděle večer) ve formátu staženém ze stránek závodu na email: junek@seznam.cz
Kategorie:
D3,H3 – mladší děti: 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008, 2007
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H3) a 5 dívek (D3))
D5, H5 – starší děti: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005,
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H5) a 5 dívek (D5))
D7, H7 – mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003,
prima, sekunda osmiletých gymnázií (ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H7)
a 5 dívek (D7))
D9, H9 – starší žactvo: 8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000,
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií (ve školním družstvu této
kategorie může startovat vždy 5 chlapců (H9) a 5 dívek (D9))
DS, HS – studenti: 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 1999, 1998, 1997.
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy 5 chlapců (HS) a 5 dívek (DS))
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
Závodníci daných ročníků narození, třídu splňovat nemusí v rámci soutěže kategorií DH5; DH7+9; DHS.
Nesmí ale být přihlášeni mezi jednotlivými kategoriemi např.z kategorie DH5 do soutěže DH7+DH9, i když
ročník narození souhlasí. Pokud již nastoupí např. dítě ze 7.třídy do DH9, pak tam musí závodit po celou
dobu soutěže.
Tratě:
Nejmladší kategorie D3, H3 bude mít trať vyznačenu fáborky (kdo rozumí mapě, může jít i kratšími postupy
mimo vyznačenou trať). Všechny ostatní kategorie mají tratě v terénu neznačené. Předpokládaný čas vítěze
20 - 30 minut.
Kontroly je potřeba projít v určeném pořadí, za vynechané kontroly nebo přeházené pořadí kontrol je
diskvalifikace. Pokud v závodním průkazu/čipu bude označena jiná kontrola, ale jinak bude obsahovat
všechny správné kontroly ve správném pořadí, důvod k diskvalifikaci není.
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 již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému
družstvu budou přiděleny body!
Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť a sčítají se družstvům následovně:
v kategorii D3, H3+D5, H5 (bez postupu do celorepublikového finále)
v kategorii D7, H7 + D9, H9 (postupují 2 školy s nejvyšším součtem bodů)
v kategorii DS, HS (postupuje 1 škola s nejvyšším součtem bodů).
Toto je stanoveno postupovým klíčem, kdy ve školním roce 2016/2017 mají právo startu v celostátním kole
Přeboru škol za Liberecký kraj 2 školy v kategorii 2. stupně ZŠ (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
a 1 škola v kategorii SŠ.
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
Vyhlášení výsledků: Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích ve 13 hodin, vždy první
tři získají medaile a diplomy. Vítězové soutěže družstev taktéž, první tři týmy získají poháry a diplomy.
Celostátní finále se koná 7.6.2017 v Prostějově.
Web závodu: http://www.skstudenec.cz/old/oos/prebor17
Zde se budou postupně objevovat informace k závodu.
Kompletní podrobné pokyny k závodu budou zveřejněny po 4. květnu, definitivní startovní listiny ve středu
10. května večer.
Prezentace:
V centru závodu 9:30-10:30, jednotlivé týmy prezentuje vždy jejich vedoucí.
Startovné:
Symbolické - za každého účastníka 20 Kč, platba při prezentaci najednou za tým.
Start:
Intervalový podle v centru závodu vyvěšených startovních listin, týmové startovní listiny budou mít vedoucí
výprav i v obálkách na prezentaci
čas 00 = 11:00, vzdálenost 1000 metrů od centra závodu
Cíl:
V centru závodu.
Mapa:
Líšný – Suchá luka, měřítko 1:7500, stav jaro 2017.
Jedná se o podrobné měřítko, které se v orientačním běhu používá pro závody v lese, 1 cm na mapě = 75
metrů ve skutečnosti, vrstevnice jsou po 5 metrech.
Terén:
Lesní porosty na jih od obce Studenec. V západní části prostoru vrchol Hradisko (541 m.n.m.) s pozůstatky
středověkého tvrziště Líšný a údolí potoka Olešky. Ve východní části prostoru plochý terén.
Ražení kontrol:
Elektronické čipy SportIdent, žádný čip nesmí být použit v závodě dvakrát!!
Kdo jej má, uvede číslo v přihlášce. Kdo nemá, požádá v přihlášce o bezplatné zapůjčení. Každý závodník
musí běžet s číslem čipu uvedeným ve startovní listině!!
Na startu musí být čip zkontrolován a připraven k závodu podle pokynů pořadatelů!
Čip se nosí na prstu na gumičce, která je jeho součástí, případně se ještě jistí šňůrkou proti ztrátě. Průchod
kontrolou se označuje zasunutím do kontrolní jednotky a jeho správné označení je signalizováno pípnutím a
bliknutím – až poté vytáhněte čip z kontrolní jednotky.
Na startu musí být čip zkontrolován a používán podle pokynů pořadatelů!
V cíli musí být označen v cílové jednotce a poté vyčten do počítače pořadatelů. Po vyčtení každý závodník
obdrží lístek se svým výsledným časem a mezičasy mezi jednotlivými kontrolami. Kdo toto neučiní, nebude
klasifikován ve výsledcích.
Zapůjčené čipy se musí bezpodmínečně hned po vyčtení čipů v centru závodu po závodě vrátit nebo budou
požadovány telefonicky od vedoucích školních družstev.
Občerstvení: Po doběhu v cíli voda, v centru závodu bude otevřen stánek se základním občerstvením (případně
čerpací stanice Shell či Konzum u Sedláčků – naproti kostelu)
Předpis:
Závodí se podle Pravidel Orientačního běhu. Co je orientační běh: zacitorientak.cz/
Upozornění: V centru závodu budeme vybaveni pro běžné ošetření drobných škrábanců a poranění, další lékařská
pomoc v MNM Jilemnice. Pro tento případ by měli mít účastníci nebo vedoucí výprav alespoň fotokopii
průkazu pojištěnce.
Doporučujeme kompletní krytí dolních končetin a krátký rukáv, tím se předejde většině problémů.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu, zpracování výsledků: Petr Junek, st. info@zsstudenec.cz
Stavba tratí, web, přihlášky: Petr Junek, ml., R3, junek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Martin Vik, R2

