Český svaz orientačního běhu
Asociace školních sportovních klubů ČR
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu

PŘEBOR ŠKOL
V ORIENTAČNÍM BĚHU
Celostátní finále 2008

POKYNY
Datum konání:

Středa 4. června 2008

Pořádající subjekt:

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum:

Hradec Králové – hřiště základní školy Nový Hradec Králové
dynamická mapa na adrese http://www.tmapserver.cz/ntm/ntm.php?ID=1986_193694062

Prezentace:

Středa 4. června 2008 od 9:00 do 9:45 hodin v centru závodu. V 9:45 hodin se
uskuteční technická porada vedoucích jednotlivých školních týmů a v 10:00 hodin
proběhne slavnostní zahájení. Popisy kontrol si závodníci vyzvednou sami v centru
závodu.

Kategorie:

DIII, HIII - mladší žactvo: 6. - 7. ročník ZŠ, rok narození 1996, 1995, 1994,
prima a sekunda osmiletých gymnázií
DIV, HIV - starší žactvo: 8. - 9. ročník ZŠ, rok narození 1994, 1993, 1992,
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
DV, HV – studenti: 1. - 4. ročník středních škol, rok narození 1988 až 1992,
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a
příslušného roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny
současně. (To znamená, že závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.)
V družstvu školy v každé kategorii může startovat nejvýše 5 závodníků.
OPEN – veřejná nesoutěžní kategorie na úrovni DIV pro doprovod, hosty, náhradníky
a další zájemce.

Časový limit: 75 minut
Doprava:

Spojení MHD od nádraží trolejbusem číslo 1 nebo číslo 2 do zastávky Nový Hradec
Králové (u kostela).

Parkování:

Parkování individuálních dopravních prostředků v ulicích poblíž školy. Neparkujte
před výjezdy z objektů.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu: do 200 m
Centrum závodu – start:
700 m po modrobílých fáborkách
Centrum závodu – cíl:
800 m po modrobílých fáborkách
(Cestou na start je možno si 100 m před startem odložit ve skautské klubovně svrchní
oblečení a po doběhnutí do cíle si je tam opět vyzvednout.)

Šatna:

V případě suchého počasí na školním hřišti. Respektujte prosím přísný zákaz vstupu
na umělou plochu hřiště v běžecké obuvi s hřeby. V případě deštivého počasí bude
k dispozici tělocvična, do které bude povolen vstup pouze bez bot!

WC:

V centru závodu (mobilní TOI-TOI a v budově tělocvičny), 100 m před startem
(mobilní TOI-TOI a ve skautské základně).

Mytí:

V budově tělocvičny.

První pomoc: V prostoru cíle.
Občerstvení: Pití 100 m před startem a 200 m za cílem,
v centru závodů drobný prodej sušenek a nápojů.
Start 00:

11:00 hodin

Mapa:

Nový Hradec Králové, měřítko 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2008, autoři Jan Langr a
Jan Netuka. Mapa je vodovzdorně zabalena v PE obalu. (Nemapovány vývraty.) Mapy
se v cíli odevzdávají do připravených sáčků popsaných názvem školy. Výdej map
proběhne v centu závodu před vyhlášením vítězů.

Terén:

Les s malým převýšením, hustou sítí komunikací a pestrou skladbou porostů.
(V některých částech prorostlý náletem listnatých dřevin, které snižují viditelnost.)
Předchozí mapy Nový Hradec Králové (1994), Dubinka (1995) a Dubinka (2004).
Přísný zákaz vstupu do oplocenek. Po závodech si pečlivě zkontrolujte, zda si
neodvážíte nějaké klíště.

Ražení:

Sportident. Vyčítání čipů po doběhu bude prováděno až v centru závodu.
Nezapomeňte si bezprostředně po příchodu do centra závodu vyčíst čip.
Závodníkům, kteří nemají vlastní čip, bude zapůjčen. V případě ztráty bude účtována
náhrada ve výši 700 Kč.

Funkcionáři: Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitelka tratí:

Martin Netuka
Jan Netuka, R1
Iva Mádlová

Výsledky:

Předpokládaný čas slavnostního vyhlášení vítězů je ve 14:00 hodin. Budou vyhlášeny
výsledky ve všech kategoriích, nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná
družstva obdrží diplomy, poháry, medaile a drobné věcné ceny. Konečné výsledky
včetně mezičasů budou na http://preborskol2008.shk-ob.cz. Protesty proti porušení
Pravidel v průběhu závodu lze podat hlavnímu rozhodčímu do 14:45 spolu s vkladem
200 Kč. Složení jury bude zveřejněno po ukončení prezentace.

Hodnocení:

Soutěž družstev se počítá z redukovaných výsledků každé kategorie, ve kterých jsou
vždy pouze dva nejlepší závodníci z družstva. První závodník v redukovaném pořadí
získává počet bodů, který je roven počtu zúčastněných družstev v kategorii x 2, každý
další o bod méně. Konečné hodnocení je dáno součtem všech bodových hodnot
družstva. Pořadí škol je určeno počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů
rozhoduje součet časů všech závodníků, kteří bodují do družstva. Samostatně se
určuje pořadí škol pro tyto kategorie:
DIII, HIII, DIV, HIV základní školy a víceletá gymnázia
DV, HV střední školy
Vítězové se vyhlašují samostatně pro každou kategorii. Vítězná škola pak vždy
společně za body získané jak v chlapeckých, tak v dívčích kategoriích.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel ČSOB.

Upozornění:

Za zdravotní stav účastníků závodu zodpovídá vysílající složka.

Poděkování:

Pořadatelé děkují Magistrátu města Hradec Králové, Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, Základní škole Nový Hradec Králové, Městským lesům
Hradec Králové, Českému rozhlasu Hradec Králové, společnostem KASTNER +
ÖHLER spol. s r.o., Domis s.r.o. a dalším partnerům za podporu, bez které by nebylo
možné závod uspořádat.

Přejeme krásný sportovní zážitek a úspěch!

