Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu 2022
Závod bude probíhat pod záštitou předsedy Českého
olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala a za podpory
Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)
Datum: úterý 7. června 2022
Místo: Prostějov
Časový program:

08:00 – 10:00
10:10 – 10:30
10:30 – 12:30
13:40 – 13:55
14:10

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

Shromaždiště: Prostějov, velodrom, k dispozici bude prostor na převlékání
Doprava:
Těm účastníkům, kteří o to požádají, pořadatel zdarma zajistí v den závodu dopravu
z vlakového nádraží v Olomouci nebo v Prostějově. Po závodě rovněž odvoz na vlakovou
stanici do Olomouce či Prostějova. Dopravu autobusem nutno objednat zároveň s
přihláškou!
Požadavek na dopravu zašlete emailem na adresu: cfps@skprostejov.cz nejpozději do 23. 5.
2022!
Parkování: na parkovišti v blízkosti zimního stadionu – zdarma
Prezentace: na shromaždišti 8:00 – 10:00
Start: Intervalový, dle startovních listin, v 10:30 start prvních závodníků. Vzdálenost na start
– 300 metrů, bez převýšení

Mapa: Prostějov – velodrom 2022, měřítko 1:4 000, ekvidistance 2 m, stav květen 2022.
Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek. Starší vydání map závodního prostoru je k dispozici na
mapovém portálu ČSOS na adrese:
Terén: Rovinatý, městská zástavba – sídliště a rodinné domy, lesopark v okolí říčky Hloučely
a sportovní areály.
Kategorie:
DIII/D7 – mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií
DIV/D9 – starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a
sekunda šestiletých gymnázií
DV/DS – studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých
gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
HIII/H7 – mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda osmiletých gymnázií
HIV/H9 – starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a
sekunda šestiletých gymnázií
HV/HS – studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií,
tercie až sexta šestiletých gymnázií
Přihlášky: na předepsaném *.xlsx formuláři zašlete emailem na adresu cfps@skprostejov.cz
nejpozději do 23. 5. 2022! (pozn. Olomoucký kraj, který má finále až 24.5., pošle přihlášku co
nejdříve po skončení závodu)
Ubytování: na požádání je pořadatel schopen zajistit zdarma nouzové ubytování z pondělí na
úterý ve vlastním spacáku ve sportovní hale přímo v Prostějově. Požadavek na ubytování
zašlete emailem a adresu: cfps@skprostejov.cz nejpozději do 23. 5. 2022!
Účast: školy, které se umístily v redukovaném pořadí na 1. až 6. místě v roce 2018/19,
vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce
2021/2022.
Kategorie D7, H7, D9, H9 (resp. DIII, HIII, DIV, HIV – 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií): Liberecký kraj 2, Královéhradecký kraj 2, Pardubický kraj 2, kraj
Vysočina 2, Zlínský kraj 2, Středočeský kraj 2, ostatní kraje po 1.
Kategorie DS, HS (resp. DV, HV – střední školy): Liberecký kraj 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 – KONTAKTNÍ způsob ražení. 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
zdarma 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: pevné a mobilní toalety na shromaždišti, cestou na start není možnost
Občerstvení: v cíli balená neperlivá voda
Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnisporty.cz).
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 – Dušan Vystavěl (R1)
Informace: http://ob.skprostejov.cz/cfps/
Kontakt: Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz +420 602 730 417

