
Přebor škol v orientačním běhu 2022 
okresní kolo Ústí nad Labem 

pátek 29. 4. 2022  
zahrada restaurace Eden a okolí Erbenovy vyhlídky 

Za finančního přispění:  
Města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Za vstřícného poskytnutí zázemí: Od majitele restaurace Eden 
 

Zveme v „předčarodějnický“ den na krásný školní orientační závod  
 s opékáním buřtů po doběhu. 

Datum: 

Pátek 29. 4. 2022, prezence 8:45 – 9:30 hodin. 

Centrum závodu:  
Zahrada restaurace Eden, Poláčkova 1, Ústí nad Labem. 

Místo závodu: 
 Erbenova vyhlídka s blízkým okolí. 

Pořadatel: 

Z pověření Českého svazu orientačních sportů a Asociace školních sportovních klubů: 
Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, www.kobul.cz. 

Harmonogram: 

• prezence v 08:45 - 09:30, 

• instruktáž k závodu v 09:40 - 09:50 

• start prvních závodníků v 10:30, 

• vyhlášení výsledků po doběhu posledního závodníka (cca 13:30). 

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 P4 (cca 3 – 3,5 km): 

Střední školy a učiliště. 
 
Každá škola může přihlásit max. 10 chlapců a 10 děvčat na výše uvedenou kategorii. 

b) Družstva: Součtem nejlepších 4 jednotlivců do školního týmu (společně chlapci/dívky) 

Nejlepší čtyři z konečných výsledků jednotlivců z dané školy a z daného stupně, bodují do 
soutěže družstev. Kategorii zvlášť: 1., 2., stupeň, střední školy dle bodovací tabulky.  
Pozn.:  6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník se pro soutěž družstev hodnotí dohromady (2.stupeň) – 
jedná se o shodnou trať.  

Bodovací tabulka: Počet reprezentantů školy v počtu max 10 na 1 kategorii (4 nejlepší se 
počítají do soutěže družstev).  
Bodování za pořadí každého závodníka do soutěže družstev (1. až poslední místo):  
125-110-100-80-70-60-50-45-40-36-32-30-28-27-26-25…..po jedné až do…2 bodů za 39.místo, 
40. a další místa do posledního závodníka po 1 bodu. 

http://www.kobul.cz/


Přihlášky, informace: 

Přihlášky do čtvrtka 21. 4. 2022 emailem na info@kobul.cz  
(formulář 3.strana propozic i vyplňovací zvlášť na www.kobul.cz ).  
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 v okolí Erbenovy rozhledny, mezi shromaždištěm (zahrada restaurace 
Eden) a rozhlednou bude start i cíl, 

• Erbenova rozhledna jako „maják“, aby každý našel cestu zpět,   

• 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, se použije jméno, příjmení, rok narození, školu startujících, 
fotky z akce. Pozveme média a umožníme natočit obrazový materiál. 

Systém ražení: 

• kleštěmi do políčka odpovídajícího pořadovému číslu kontroly,  

• v případě omylu se správná kontrola razí do políčka R.  

Rozhodčí a stavitelé tratí: 

• trenéři mládeže Klubu orientačního běhu Ústí nad Labem pod vedením Daniela Jareše, 
kvalifikovaného trenéra a rozhodčího. 

Občerstvení: 

Zdarma: 
- nápoje (dle počasí) - šťáva nebo teplý čaj, 
- po doběhu malá sladkost. 
- buřt na opékání, chléb. 

Další občerstvení je ke koupi v restauraci Eden, u shromaždiště.  
 

Vyhlášení výsledků (poté zveřejněny na www.kobul.cz nejpozději 2.5.): 

Vyhlášení výsledků ihned po skončení závodu a spočítání výsledků. 
Medaile za jednotlivce, diplomy pro školní družstva, vítězná družstva obdrží poháry. 

Buzola: Možno si vzít. 

O mapách OB: http://www.orientacnisporty.cz/co-jsou-orientacni-sporty/jak-vypada-mapa  

 

 

3. strana propozic – formulář přihlášky okresního kola. 

Propozice schváleny v Ústí n.L. 7.4. 2022 

 

Na Vaši účast se těší s kolektivem rozhodčích a trenérů mládeže 

 

Michal Glöckner, předseda klubu     Pavel Chrz, ředitel závodu 

info@kobul.cz            info@kobul.cz , 602 13 99 98   
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Přihláška 

Stránka pořadatele: www.kobul.cz  
Okresní kolo škol v orientačním běhu 

29. 4. 2022 (do 21. 4. 2022 děkujeme za přihlášku) 

Počet startujících za školu a kategorii jednotlivců je omezen max. 10 chlapců a 10 dívek.  

Do soutěže družstev, za daný stupeň (I., II. SŠ), bodují nejlepší čtyři z konečných výsledků 

jednotlivců.  (příp. vyplňte více listů přihlášky).   

     
Škola 
 (název, email školy):           

      
 
 
Vedoucí, kontakt (jméno, email vedoucího, telefon):  
     
 
  
 
Přihláška za celou školu 
je na počtu listů:        

    

Příjmení Jméno 
školní ročník 

(třída) 
H-D a rok narození 

 Příklad : Aková  Anna 7.A D - 2009 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
      
 
V Ústí n.L. dne: …………   

 
  

 
Za školu vyplnil. 
 jméno, příjmení 
(zodpovědná osoba)     

 

http://www.kobul.cz/

