Přebor škol v orientačním běhu 2019
okresní kolo Ústí nad Labem
24. 4. 2019 Střížovický vrch

Za podpory a finančního přispění Města Ústí nad Labem
Akci dále podporuje:

Datum:
středa 24. 4. 2017 od 9 hodin.
Centrum závodu:
Střížovický vrch, Klíše 1008, restaurace Pohoda
https://mapy.cz/s/3pZb7
(Z Klíše, Hvězda - pěšky 20 min nebo od kurtů TJ Svah - pěšky 20 min).
Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů a Asociace školních sportovních klubů.
Zajišťuje Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, www.kobul.cz.
Harmonogram:
• prezence v 9:00-09:45,
• instruktáž k závodu v 10:00,
• start prvních závodníků v 10:15,
• vyhlášení výsledků po doběhu posledního závodníka (cca 12:30-13:00).
Kategorie, tratě:
a)

Jednotlivci (vyhodnocení zvlášť chlapci a děvčata):

1. stupeň ZŠ – lehká trať P2 (cca 1,5 – 2 km):
4. – 5. ročník ZŠ (případnou účast žáků 3. tříd ZŠ a nižších tříd v této kategorii
doporučujeme pouze z řad členů tréninkových skupin).
2. stupeň ZŠ – trať odpovídající tratím pro veřejnost P3 (cca 2,5 – 3 km):
6. – 7. ročník ZŠ a prima a sekunda víceletých gymnázií,
8. – 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií.
SŠ a učiliště – trať odpovídající tratím pro veřejnost P3 (cca 2,5 - 3 km):
Střední školy a učiliště.
b)

Součet jednotlivců do družstva (společně chlapci/dívky)
Nejlepší tři z dané školy v každé kategorii zvlášť: 1., 2., stupeň, střední školy (součet časů).
6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník se pro soutěž družstev hodnotí dohromady (2.stupeň) – stejná
trať, započítávají se vždy 3 nejlepší časy.

Počet reprezentantů školy, kteří jsou včas přihlášeni, není omezen. Pokud budou minimálně
tři závodníci v jedné kategorii (1. st., 2. st., SŠ) - sčítají se za školu do družstva.
Přihlášky, informace:
Přihlášky do úterý 16. 4. 2019 emailem na info@kobul.cz (formulář 3.strana propozic).
Pavel Chrz 602 13 99 98, Michael Glöckner 777 154 118.
Vklad se neplatí, děkujeme za podporu partnerům.

Vedení tratí, bezpečnost pohybu:
• tratě budou vedeny po Střížovickém vrchu a budou orientačně v lehkém terénu.
(Samozřejmě vítáni jsou i ti mladí sportovci, kteří se přímo tomuto sportu pravidelně nevěnují.
Nebude to orientačně náročné.),
• vedle centra závodu stojí vysoký „maják“ - červenobílá telekomunikační věž, viditelná ze všech
míst, vhodné pro případné nalezení cesty k cíli,
• v centru závodu bude zdravotnice,
• v instruktáži před zahájením bude na vše podstatné upozorněno,
• závodníci mohou mít sebou na trať mobil, na mapě bude číslo telefonu na pořadatele,
• pořadatel neodpovídá za případná zranění či jinou majetkovou i nemajetkovou újmu,
• škola musí mít se žáky zodpovědnou osobu
• GDPR: Pořadatel se řídí předpisy GDPR vydaných AŠSK a ČUS. Pro zveřejnění a kontrolu
výsledků, zpráv a propagace akce použije jméno, příjmení, třída, rok narození, školu
startujících, fotky z akce. Pozveme a umožníme obrazový materiál médiím.
Systém ražení:
• kleštěmi do políčka odpovídajícího pořadovému číslu kontroly,
• v případě omylu se správná kontrola razí do políčka R.
Rozhodčí a stavitelé tratí:
• PaedDr. František Novotný – ÚJEP PF katedra TV a sportu, trenér a rozhodčí OB,
• Mgr. Věra Slezáčková – ředitelka ZŠ Povrly, trenérka a rozhodčí OB,
• trenéři mládeže Klubu orientačního běhu Ústí nad Labem.
Občerstvení:
Zdarma:
- nápoje (dle počasí) - šťáva nebo teplý čaj,
- po doběhu malá sladkost.
Ke koupi v restauraci Pohoda v centru závodu:
- podle nabídky restaurace (párky, čoko, sušenky, limo).
Vyhlášení výsledků (poté zveřejněny na www.kobul.cz nejpozději 29.4.):
Vyhlášení výsledků ihned po skončení závodu a spočítání výsledků.
Medaile za jednotlivce, diplomy pro školní družstva, vítězná družstva obdrží poháry.
Buzola: možno vzít, kdo s ní umí zacházet. Není však nutná, trať zvládnou i bez ní.
O mapách OB: http://www.orientacnisporty.cz/co-jsou-orientacni-sporty/jak-vypada-mapa
Okresní kolo Střížák z roku 2018:
Výsledky, foto: https://kobul.cz/11-4-2018-prebor-skol-v-ob-na-strizaku
Okresní kolo Střižák z roku 2017:
Zpráva: http://kobul.cz/sites/default/files/17_skoly_ob_vysl_a_zprava.pdf
Výsledky: http://kobul.cz/sites/default/files/17_skoly_ob_vysl_podrob_prehled.pdf
Krajské kolo škol 15. 5. 2019 (komu to půjde na okrese, může se zúčastnit kraje - open):
Rumburk – sport. Areál a restaurace Dymník 9-10:30 prezence, bez vkladu, přihl.do 10.5.
Babický Tomáš babickyt@gmail.com , 737 575 694

3. strana propozic – formulář přihlášky okresního kola.
Propozice též na www.kobul.cz (během 21.3. budou vloženy)
Propozice schváleny v Ústí n.L. 20.3. 2019
Na Vaši účast se těší s kolektivem rozhodčích a trenérů mládeže
Michal Glöckner, předseda klubu
info@kobul.cz , 777 154 118

Pavel Chrz, ředitel závodu
info@kobul.cz , 602 13 99 98

Přihláška
Okresní kolo škol v orientačním běhu
24. 4. 2019 (do 16. 4. 2019 děkujeme za přihlášku)

Počet startujících za školu na soupisce není omezen.
a) Soutěž jednotlivců.
b) Soutěž školních družstev, budou-li min. 3 z dané kategorie 1. st., 2. st. SŠ
počítají se v součtu 3 nejlepší z každé kategorie pro soutěž školních družstev.
Škola (název, email):
Vedoucí, kontakt (jméno, email, telefon):

Příjmení

V Ústí n.L. dne: …………

Podpis zástupce školy:

Jméno

školní ročník
(třída)

rok narození

