Klub orientačního běhu Ústí nad Labem www.kobul.cz
Okresní kolo přeboru škol v orientačním běhu
Ústí nad Labem – Střížovický vrch (Střížák), zahrada restaurace Pohoda
středa 24.4.
Dobrý den vážení vedoucí školních týmů, školáčky a školáci,
přihlášeno 112 školáků a školaček, to je rekordní počet! Moc se na všechny těšíme.
Sejdeme se na Střížáku, restaurace Pohoda, 9.hodina. Prezence 9:00-9:45.
V přílohách článku https://kobul.cz/24-4-2019-prebor-skol-v-orientacnim-behu jsou 3 stejné
startovky (srovnané podle čísel 1-12, podle abecedy a dle škol).
Na místě si vyzvednete uvedené číslo ve startovkách (viz modrý sloupek, řádek vlevo - ve
startovkách), které si připnete na triko a u něj bude kartička s vaším jménem, číslem, pro
zaznamenání kontrol a časů.
Čísla a startovní časy jsou platná, i kdyby někdo chyběl, neposouvá se!
Vedoucí týmů škol, prosím u prezence u počítače Richardu Slivovi prosím nahlaste případné opravy
(nebo sdělte prosím: "Jsme komplet dle startovky):
Neúčast toho-kterého závodníka bez náhrady či jeho náhrada (jméno, třída).
Vzhledem k trojnásobnému počtu závodníků než v loňském roce (jsme velmi rádi, děkujeme za
zájem), muselo dojít k malým úpravám. Více to zrychlit ale nešlo.
Čas prezence samozřejmě zůstává (9:00-9:45).
a) Start prvního závodníka již 10:05 (místo 10:15)
V tu chvíli bude na obrazovce u startu čas 00 (ten je rozhodující), časy (např. 13, 22, 65, atp.) máte na
startovce - žlutý sloupek, druhý zleva.
Dostavte se k prostoru startu 2-4 minuty před vaším startovním časem.
b) Výklad k trati a k O.B. již s ukončením prezence (9:45) a přidali ten samý výklad pro již
přítomné (9:25).
Speciální komentář navíc zájemcům z 1.stupně ZŠ (10:10) - 1. závodník 1. stupně ZŠ běží až od
19.minuty, tedy 10:25.
c) Na 2. stupni mají mladší (6.-7. třída) a starší (8.-9.třída) úplně jinou trať, velmi však podobnou, jen
nepatrně 8.-9. třída těžší.
To, aby mohli startovat současně, ale šly týmy vyhodnocovat společně.
c) Předpokládaný doběh posledního závodníka 13 00-13:30 (nikoliv, jak je v propozicích 12:30-13:00)
Od nás každý závodník a doprovod obdrží:
Občerstvení šťáva - voda (vlastní lahve nebo kelímky od nás) a malou sladkost.
Obaly výhradně do našich odpadkových pytlů, ne do košů restaurace. Tam je od potravin
zakoupených.

V restauraci Pohoda si můžete koupit: Párek, sladké, slané, chlazené i teplé nápoje.
Těší se na vás tým na trati a na startu a v prostoru cíle
(poradíme, cokoliv by nebylo jasné)
Stavitelé tratí, rozhodčí: PeaDr. František Novotný, Daniel Jareš.
Starty závodníků: Mgr. Věra Slezáčková
Zapisovatel a zpracovatel výsledků (u počítače): Richard Sliva
Výklad k trati a OB: František Novotný, Pavel Chrz a mapař Střižáku student Gymnázia Jakub Bílý
Komunikace se školami, vyhodnocení výsledků, komentář na web, dotazy:
Pavel Chrz tel: 602 13 99 98
Níže zmíněné přílohy startovky ve 3 tvarech
(při tisku zadejte jen 1.-2.strana, z exelu se přenesla 3.-10. strana prázdná).

