
Pokyny 
Krajské finále přeboru škol v orientačním běhu – Zlínský kraj 

 
Datum: 
Úterý 17. května 2016 
Pořádatel: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž    (SKM) 
Centrum: 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – Pilařova 3 - GPS: 49°17'59.223"N, 17°23'29.172"E 
JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S H ŘEBY. 
Doprava: 
Pořadatel nezajišťuje. Z vlakového či autobusového nádraží nejlépe pěšky – 1 km po ulici Vodní a přes Velké náměstí. 

 
Prezentace: 
V centru závodu od 9:45 do 10:20    
www stránky - informace: 
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/17_5_2016/ 
Start 00: 
v 11:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny 
Popisy kontrol: 
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů. 
Vzdálenosti: 
centrum - start - 200 metrů  
centrum - cíl - 100 metrů 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, závodníkům nevlastnícím SI čip bude bezplatně  
zapůjčen na prezentaci. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč.  
Terén a prostor závodu: 
Zámecký park a prostor okolo centra města. 
Mapa: 
Podzámka 2016, 1:5 000, E=2m   
stav březen 2016, mapový klíč ISSOM, mapy budou vodovzdorně upraveny. Hlavní kartograf Roman Vlček. 
Zvláštní mapové značky: 
zelené kolečko – výrazný strom 
zelená tečka – keř nebo malý strom 
malá zelená tečka – nová výsadba, malý keř 
Zakázané prostory: 

  nepřístupná oblast (v terénu neznačeno) 

   dočasná konstrukce (zahrádka)  
Tratě: 
Vyžadují základní znalost orientačního běhu, nejsou určeny pro úplné začátečníky, druh závodu - sprint, předpokládaný čas 
vítěze přibližně 15-20 minut pro všechny kategorie. 
 



Nulování a vyčítání čipů: 
Každý čip musí být ve startovních koridorech vynulován (CLEAR) a zkontrolován (CHECK). Po absolvování závodu je 
každý závodník povinen data z čipu nechat vyčíst (READ) v centru závodu na vyznačeném místě. Totéž platí i pro ty kteří 
závod nedokončí.  
Občerstvení: 
Po doběhu bude v areálu voda se sirupem.  
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách 
závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/17_5_2016/ 
Vyhlášení: 
Předpokládané vyhlášení výsledků nejpozději ve13 hod. Tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží drobné ceny. 
WC: 
WC v prostorách Arcibiskupského gymnázia 
Upozornění: 
Při závodě JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S H ŘEBY 
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, lékařskou pomoc si každý hradí ze svého zdravotního pojištění. 
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 
Protesty: 
Písemné protesty se předávají hlavnímu rozhodčímu.  
Adresa pro písemné protesty: Pavel Dittrich, Na Nohýláku 1342, 76701 Kroměříž 
Funkcionáři: 
ředitel závodu   – Pavel Dittrich 
hlavní rozhodčí  – Pavel Dittrich 
stavitel tratí  – Roman Vlček 
 
 
Pořadatel děkuje za spolupráci:       
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kategorie: 
 
DII D5-starší děti (děvčata)  4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004 
DIII D7-mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002,  

prima, sekunda osmiletých gymnázií 
DIV D9-starší žactvo (děvčata)  8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999 

tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií 
DV DS-studenti (děvčata)  1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 

kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 
HII H5-starší děti (hoši)  4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004 
HIII H7-mladší žactvo (hoši)  6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002,  

prima, sekunda osmiletých gymnázií 
HIV H9-starší žactvo (hoši)  8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999 

tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií 
HV HS-studenti (hoši)  1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 

kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 
 
 
 
 



Pravidla a hodnocení: 
 

1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na http://www.orientacnibeh.cz/ ) 
2. Pro určení 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!!! 
3. Účast: 

- V okresních kolech startuje v družstvu neomezený počet závodníků 
- V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků. 
- Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zdali se zúčastnila 

okresního kola. 
- Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 

4. Hodnocení 
- Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol se body 

přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii 
přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body 
neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!)  
Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť. 

- V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. 
- Body do soutěže družstev se sčítají: 

v kategorii DII, HII (D5, H5)   postup jen do krajského kola  
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  
v kategorii DV, HV (DS, HS) 

- Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích 
 
 
V Kroměříži dne 16. května 2016                 Ing. Pavel Dittrich – ředitel závodu 
 


