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  P�EBOR ŠKOL 

V ORIENTA�NÍM B�HU 
             Celostátní finále 2006  

  
       R O Z P I S  

  
Datum konání: st�eda 7. �ervna 2006    

Po�adatel:      TJ Slavia Hradec  Králové, oddíl orienta�ního b�hu 

Centrum: Hradec Králové – Piletice, areál Šrámkova statku 
 dynamická mapa na adrese http://www.tmapserver.cz/ntm/ntm.php?ID=1944_38746244 

Kategorie:   DIII, HIII - mladší žactvo: 6. - 7. ro�ník ZŠ, rok narození 1994, 1993, 1992,  
                                              prima a sekunda osmiletých gymnázií               

DIV, HIV - starší  žactvo: 8. - 9. ro�ník ZŠ, rok narození 1992, 1991, 1990,                                                           
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií 

DV, HV – studenti: 1. - 4. ro�ník st�edních škol, rok narození 1986 až 1990,                                              
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat žáci p�íslušného ro�níku a p�íslušného 
roku narození, p�i�emž ob� tyto podmínky musí být spln�ny sou�asn�. Povolen je ale 
start mladších závodník� ve vyšší v�kové kategorii p�íslušné školy. V družstvu školy 
v každé kategorii startují nejvýše 3 závodníci.  

Hodnocení:     První závodník v kategorii získává 20 bod�, každý další o bod mén�. Do celkového 
hodnocení družstva se hodnotí 2 nejlepší závodníci družstva v každé kategorii. 
P�ípadný další závodník družstva na bodovaném míst� body nebere. Kone�né 
hodnocení je dáno sou�tem všech bodových hodnot družstva. Po�adí škol je ur�eno 
po�tem získaných bod�. Samostatn� se ur�uje po�adí škol pro tyto kategorie: 

DIII, HIII, DIV, HIV základní školy a víceletá gymnázia 
DV, HV st�ední školy 

Vít�zové se vyhlašují samostatn� pro každou kategorii. Vít�zná škola pak vždy 
spole�n� za body získané jak v chlapeckých, tak v dív�ích kategoriích. 

Postup: Za školu, která postoupila do vyššího kola, mohou sout�žit kte�íkoli žáci školy, tedy i 
ti, kte�í se neú�astnili nižších kol. Do celostátního finále P�eboru škol v orienta�ním 
b�hu postoupí vít�zové 14 krajských finále. Pokud se v kraji neuspo�ádá krajské kolo, 
m�že být do celostátního finále p�izván po�adatelem jeden z vít�z� okresního kola. 
Pro rok 2006 mají možnost startu v celostátním finále tyto po�ty škol z jednotlivých 
kraj�: 
základní školy: Zlínský kraj 2, Liberecký kraj 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický 

kraj 2, Olomoucký kraj 2, Královehradecký kraj 2, ostatní kraje po 1; 
st�ední školy: Zlínský kraj 2, Liberecký kraj 2, Pardubický kraj 2, Moravskoslezský 

kraj 2, Jiho�eský kraj, Královehradecký kraj 2, ostatní kraje po 1. 
V p�ípad� nenapln�ného po�tu p�ihlášených škol m�že na základ� žádosti krajského 
svazu po�adatel p�izvat další školy, které si postup v krajském finále nevybojovaly. 

 
 
 



P�ihlášky:     do 30. 5. 2006 (datum obdržení) nejlépe e-mailem na adresu: prihlasky@shk-ob.cz  
Ve výjime�ných p�ípadn� možno i poštou na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 
Hradec Králové. 
P�ihlášky, prosím, zasílejte ve formátu .txt se všemi náležitostmi (jméno a p�íjmení, 
kategorie a �íslo �ipu u d�tí, kte�í jej vlastní). Ú�astník�m nevlastnícím �ip bude 
bezplatn� zap�j�en po�adatelem p�i prezentaci. Do p�edm�tu p�ihlášky uve�te P�ebor 
škol – „Název školy“. P�ihláška je platná až po obdržení reply.      
Startovné se neplatí. 

Informace: http://preborskol2006.shk-ob.cz 
Ing. Jan Netuka – tel. 731 187 652 

Prezentace:  St�eda 7. �ervna 2006 od  9:00 do 9:45 hodin v centru závodu. 

Start 00: 11:00 hodin 

Mapa:  Oulišt�, m��ítko 1:10000, E 5 m, stav jaro 2006, auto�i Jan Netuka a Lud�k Vízek 

Terén: P�ím�stský les s malým p�evýšením, zrušenými rybní�ky, opušt�nými lome�ky a 
prom�nlivou pr�b�žností porost�. Prostor pro OB dosud nepoužit. 

Ražení: Sportident 

Vzdálenosti: parkovišt� – centrum závodu:  do 200 m 
  centrum závodu – start:  1200 m 
  centrum závodu – cíl:  1000 m  

Doprava: Spojení MHD viz http://www.dpmhk.cz/jr2005/LA13.HTM. P�ípadnou pot�ebu 
zajišt�ní dopravy z vlakové stanice Hradec Králové - hlavní nádraží uve�te v 
p�ihlášce. 

Funkcioná�i:  �editel:   Miroslav Slovák 
  Hlavní rozhod�í:  Jan Netuka, R1 
  Stavitelka tratí:  Iva Mádlová 

Výsledky:  P�edpokládaný �as slavnostního vyhlášení vít�z� je ve 14:00 hodin. Budou vyhlášeny 
výsledky ve všech kategoriích, nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vít�zná 
družstva obdrží diplomy a drobné v�cné ceny. 

P�edpis: Závodí se podle platných pravidel �SOB. Pravidla OB jsou uvedena na stránkách 
�SOB na adrese http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pravidla_ob06.doc, 
provád�cí pokyny k P�eboru škol v orienta�ním b�hu jsou dostupné na adrese 
http://www.orientacnibeh.cz/csob/zpravodaj/prebor_skol06_organizace.pdf. 

Upozorn�ní: Za zdravotní stav ú�astník� závodu zodpovídá vysílající složka. 
 
  
 
  

Miroslav Slovák         Jan Netuka, R1 
�editel závodu     hlavní rozhod�í 

 


