OR AŠSK Opava, Englišova 82
14. 4. 2017
Typ soutěže C
ROZPIS
okresního finále přeboru škol v orientačním běhu pro základní a střední školy ve
školním roce 2017/2018.
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
OR AŠSK ve spolupráci s TJ Opava, oddíl orientačního běhu a
ZŠ Englišova Opava
Tech. provedení:

TJ Opava, z.s., oddíl orientačního běhu

Datum konání:

úterý 9. května 2017

Místo konání:

Městské sady

Kategorie:
D II, H II - D5, H5 (dívky, hoši) – starší žáci 1. stupně ZŠ, rok narození 2007,2006,2005
D III, H III - D7, H7 – mladší žáci 2. stupně ZŠ + odpovídající ročníky narození víceletých
gymnázií, rok narození 2005, 2004, 2003
D IV, H IV – D9, H9 – starší žáci 2. stupně ZŠ + odpovídající ročníky narození víceletých
gymnázií, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000
D V, H V - DS, HS – studenti SŠ + odpovídající ročníky narození víceletých gymnázií,
rok narození 2001,2000. 1999, 1998, 1997,
Pro zařazení do kategorie platí pravidlo, že v dané kategorii mohou startovat žáci
příslušného stupně školní docházky a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí
platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!
Přihlášky:

do 3. 5. 2017 na adresu e-mail: evakocian@seznam.cz,
Vedoucí družstva (školy) předloží soupisku potvrzenou ředitelstvím
školy u prezence pro školní rok 2017/2018, vysílající organizace ručí za
zdravotní stav závodníků.

Prezence:

9. května 2017 před vchodem do restaurace Parkhotelu
od 13:30 – 14:00 hodin

Start závodu:

14:15 hodin

Jízdné:

Členům AŠSK může být proplaceno jízdné na základě doložených
jízdenek a originál soupisky.

B. Technická ustanovení:
Pravidla a hodnocení
1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz)
2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození,
přičemž obě podmínky musí platit současně.
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!!!
3. Účast:
• V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.
• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5
závodníků.
• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to,
zda se zúčastnila okresního kola
• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy.
4. Hodnocení:
• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci!
Již od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 (To znamená,
že bude-li 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.
• Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii DII, HII (D5, H5) postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) celostátní kolo (v případě rovnosti bodů
rozhoduje součet časů)
v kategorii DV, HV (DS, HS) celostátní kolo (v případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů)
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.
Písemně ihned po vzniku příčiny vkladem 200,- Kč do rukou ředitelky závodu.
Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám.
Družstva mají právo postoupit do krajského finále, které se uskuteční
17. května v Třinci
Zdravotní zabezpečení: ZŠ Opava, Englišova
Ředitelka soutěže: E. Kociánová, ZŠ Opava, Englišova tel. 728 835 460
Protesty:
Pojištění:
Postup:

Petr Mička
OR AŠSK Opava

Eva Kociánová
ředitelka soutěže

