
Přebor škol v OB 2019 - okresní kolo Semily 

ROZPIS 
 
Pořadatel 
Český svaz orientačních sportů a Asociace školních sportovních klubů 
 
Provedení 
SVČ Žlutá ponorka Turnov, Oddíl orientačního běhu TJ Turnov a OR AŠSK ČR Semily 
 
Datum 
úterý 16. dubna 2019  
 
Centrum závodu 
Turnov, ulice Hruborohozecká – hasičská zbrojnice., 50.5928706N, 15.1456769E, 
https://mapy.cz/s/3qaWS 
 
Harmonogram 
Prezentace 11:45 – 12:15 
Instruktáž k závodu v 12:00 
Start prvních závodníků v 12:30 
Vyhlášení výsledků po doběhu posledního závodníka 
 
Mapa 
Vesecko, 1 : 4 000, e = 2 m 

 
Kategorie 

DI, HI – D3, H3 - mladší děti  (děvčata, hoši), 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2012, 
2011, 2010, 2009 

 
DII, HII – D5, H5 – starší děti (děvčata, hoši), 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 
2007 

 
DIII, HIII – D7, H7 – mladší žactvo (děvčata, hoši), 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2007, 
2006, 2005, prima, sekunda osmiletých gymnázií. 

 

DIV, HIV – D9, H9 – starší žactvo (děvčata, hoši), 8. – 9. ročník, rok narození 2005, 
2004, 2003, 2002, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých 
gymnázií. 
 
DV, HV – DS, HS – studenti (děvčata, hoši), 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 
2003, 2002, 2001, 2000, 1999, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 
šestiletých gymnázií. 

 
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. Za každou školu může startovat max. 5 žáků v dané kategorii! Závodníci nemohou 
startovat ve vyšší věkové kategorii! 
 
Tratě 
Fáborková trať se zkracováním pro kategorie DI, HI – D3, H3. 
Pro další kategorie „běžná“ trať. Tratě budou jednoduššího charakteru, tak aby je zvládli i 
méně zkušení závodníci. Délky tratí cca. od 1,5 do 2,5 kilometrů. Tratě budou vedeny v 
příměstském lese. Terén mírně zvlněný, s hustou sítí cest.  
 
 

https://mapy.cz/s/3qaWS


Systém ražení 
při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro 
závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní 
čip, prosíme o uvedení čísla čipu v přihlášce. 
 
Přihlášky 
 
Nejpozději do 12. dubna 12:00! emailem na adresu tabor@ponorkaturnov.cz  
Přihláška nejlépe v přiloženém souboru, případně v textovém formátu Kategorie, 
Jméno, Příjmení, Třída, Rok narození a číslo SI čipu pokud žák má. Dohlášky na místě 
dle možností pořadatele. 
 
Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. 
Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za 
lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený 
vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu 
(závodí na vlastní nebezpečí). 
 
Vyhlášení výsledků 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány na shromaždišti. Vyhlášení výsledků jednotlivců ihned 
po skončení závodu. Vyhlášení družstev bude zasláno společně s diplomy  
 
Hodnocení 
Dle pravidel ČSOS a soutěže přebor škol. Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují 
vždy dva nejlepší závodníci! Body se 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) 
  v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) 
  v kategorii DV, HV (DS, HS) 
Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích. 
 
Pravidla 
Soutěží se dle platných Pravidel orientačního běhu a Pravidel přeboru Škol 
 
Další informace 
Pořadatel nenese zodpovědnost za eventuální zdravotní potíže a zranění dětí vzniklé v době 
závodu.Každý se zúčastní na vlastní zodpovědnost. 
Každá škola musí být doprovázena alespoň 1 osobou starší 18ti let, pověřenou ředitelem 
školy. 
Startovné se neplatí. 
Další informace k závodu získáte na tel. č. 739550677 
 

Aktuální informace k okresnímu kolo PŠ na stránce www.ponorkaturnov.cz v sekci akce. 
Aktuální informace k PŠ jsou dostupné na stránce Komise rozvoje OB ČSOS 
krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx 

 
Hlavní funkcionáři 
Ředitel závodu Jindřich Kořínek  
Stavitel tratí Jindřich Kořínek 

mailto:tabor@ponorkaturnov.cz
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2019.pdf
http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx

