Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu 2017
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních
sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)
Datum: Středa 7. června 2017
Místo: Čechy pod Kosířem
Časový program:

08:15 – 10:15
10:15 – 10:30
11:00 – 13:30
14:30 – 14:50
15:10

prezentace
slavnostní zahájení
intervalový start závodníků
vyhlášení výsledků
odjezd autobusů na vlaková nádraží

Shromaždiště: Čechy pod Kosířem, zámecký park, k dispozici budou stany na převlékání
Doprava: pořadatel zdarma zajistí v den závodu dopravu závodníků z vlakového nádraží
v Olomouci či Prostějově. Po závodě rovněž odvoz na vlakové stanice. Dopravu autobusem
nutno objednat zároveň s přihláškou! Požadavek na dopravu zašlete emailem na adresu:
cfps@skprostejov.cz nejpozději do 24. 5. 2017!
Odjezdy autobusu č. 1 z Olomouce: 9:00
Autobus počká na tyto spoje:
EC113 Praha 6:22 – Olomouc 8:39
RJ1006 Ostrava 7:49 – Olomouc 8:52
Odjezdy autobusu č. 2 z Olomouce: 9:30
Autobus počká na tyto spoje:
SC 241 Praha 7:07 – Olomouc 9:14
EC 144 Ostrava 8:18 – Olomouc 9:19
Odjezdy autobusu č. 3 z Prostějova: 9:00
Autobus počká na tyto spoje:
R905 Brno 7:18 – Prostějov 8:33

Odjezd do Olomouce: 15:10
Doporučené spoje:
RJ 1014 Olomouc 15:59 – Praha 18:12
Ex 124 Olomouc 16:09 – Praha 18:39
Ex221/EC102 Olom.15:51 – Ostrava 16:59
Odjezd do Olomouce: 15:10
Doporučené spoje:
RJ 1014 Olomouc 15:59 – Praha 18:12
Ex 124 Olomouc 16:09 – Praha 18:39
Ex221/EC102 Olom.15:51 – Ostrava 16:59
Odjezd do Olomouce: 15:10
Doporučené spoje:
Os/Os/R Prostějov 15:59 – Brno 17:59

Parkování: na parkovišti v těsné blízkosti parku a sportovní haly – zdarma
Prezentace: na shromaždišti 8:15 – 10:15
Start: Intervalový, dle startovních listin, v 11:00 start prvních závodníků. Vzdálenost na start
– 1400 metrů, 60 m převýšení (převážně v závěru)

Mapa: Andělova zmola, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2017. Hlavní
kartograf: Bohumil Háj. Starší vydání map závodního prostoru je k dispozici na mapovém
portálu ČSOS na adrese:
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/gabrielov-2011
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/velky-kosir-2008
Terén: Středně kopcovitý. Smíšený les, porostově velmi pestrý, střední hustota komunikací.
V části prostoru svah s listnatým lesem, místy skalky a lomy. V závěru tratí udržovaný
zámecký park.
Kategorie:
DIII/D7 – mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003
prima, sekunda osmiletých gymnázií
DIV/D9 – starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
DV/DS – studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 1999,
1998, 1997, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
HIII/H7 – mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003
prima, sekunda osmiletých gymnázií
HIV/H9 – starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
HV/HS – studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 1999, 1998,
1997, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
Přihlášky: na předepsaném *.xls formuláři zašlete emailem na adresu cfps@skprostejov.cz
nejpozději do 24. 5. 2017!
Ubytování: na požádání je pořadatel schopen zajistit zdarma nouzové ubytování z úterý na
středu ve vlastním spacáku ve sportovní hale přímo v Čechách pod Kosířem. Požadavek na
ubytování zašlete emailem na adresu: cfps@skprostejov.cz nejpozději do 24. 5. 2017!
Účast: Školy, které se umístily na 1. až 6. místě v roce 2015/16, vybojovaly právo startu dvou
škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce 2016/2017.
Kategorie D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV – 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií): Liberecký kraj 2, Královéhradecký 2, kraj Praha 2, Jihočeský kraj 2,
Zlínský kraj 2, Středočeský kraj 2, ostatní kraje po 1.
Kategorie DS, HS (resp. DV, HV – střední školy): kraj Praha 2, Zlínský kraj 2, Královehradecký
kraj 2, kraj Vysočina 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, ostatní kraje po 1.
V družstvu školy může v každé kategorii startovat 5 závodníků.

V závodě mohou být uděleny divoké karty za neobsazené postupové pozice.
Vklad: Za závodníky startující v družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá.
Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Ve startovním koridoru je
závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše
elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček „R”. Mapu s
náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a
školy. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. Po doběhu do cíle je závodník
povinen nechat si vyčíst čip. Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen.
Požadavek na zapůjčení je nutno uvést v přihlášce. U závodníků, kteří vlastní čip SI, se číslo
tohoto čipu uvede v přihlášce. Ztráta zapůjčeného čipu bude pokutována částkou 700 Kč.
WC: mobilní toalety na shromaždišti, cestou na start není možnost
Občerstvení: v cíli minerálka
Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). Pro zařazení
žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci
příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.
Hodnocení: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci dané
školy/družstva. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol (A, B, C atd.) krát 2
(znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod
méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je „neberou” ostatním.
Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v
jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší
součet časů bodujících členů družstva.
Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii (D7, H7 + D9, H9) žáci
v kategorii (DS, HS) studenti
Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.
UPOZORNĚNÍ:
-

závodníci se účastní na vlastní nebezpečí
zdravotní služba bude zajištěna v cíli závodu

Hlavní funkcionáři závodu:
ředitel závodu – Dušan Vystavěl
hlavní rozhodčí – Jiří Otrusina (R1)
stavitel tratí – Petr Hynek (R3)
Nabídka mimosportovního vyžití: je v obci Čechy pod Kosířem nadstandartní

hasičské muzeum http://www.cechypk.cz/kultura-a-sport/hasicske-muzeum
muzeum kočárů http://www.historickekocary.cz/
zámek a park http://www.zamekcechy.cz/

Informace: http://ob.skprostejov.cz/cfps/
Kontakt: Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz

Partneři závodu

Sponzoři

