Rozpis
sdruženého okresního a krajského kola přeboru škol v orientačním běhu 2012 (ZŠ i SŠ)
Pořadatel

: KOS Slavia VŠ Plzeň ve spolupráci s OR AŠSK Plzeň město

Termín

: 29. května 2012

Místo

: 25.ZŠ Chválenická 17, Plzeň. Vchod do tělocvičny z ulice U Školky
GPS: 49°43´22.508´´ N
13°24´11.566´´ E
Závod se koná za každého počasí.Věci bude možné nechat v šatně ve škole.

Doprava:

MHD, tramvaj č.1, trolejbus č.10,13, autobus č.23,31,32, výstup na zastávce
Náměstí M.Horákové

Start

: 10,00 hodin

Kontakt:

: Kateřina VODRÁŽKOVÁ, tel:605878950, e-mail:cikada79@gmail.com

Kategorie:
ZŠ hoši (H) a dívky (D)
• 4. – 5. třída (kategorie H II , D II) roč. nar. 2002, 2001,2000, a ml.
• 6. – 7. třída (kategorie H III , D III) roč. nar. 2000, 1999, 1998 (prima a sekunda
víceletých gymnázií)
• 8. – 9. třída (kategorie H IV , D IV) roč. nar. 1998, 1997, 1996 (tercie a kvarta
osmiletých gymnázií a prima a sekunda šestiletých gymnázií)
SŠ chlapci(H V.) a dívky(D V.)
• 1– 4. ročník středních škol, roč. nar.1996až 1992, kvinta až oktáva osmiletých
gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
Prezentace

: 9,00 – 9,30 hod.

Tratě

: velice krátké orientačně nenáročné tratě pro úplné začátečníky v lesoparku
Homolka.

Vybavení

: oblečení a boty vhodné k běhu v přírodě. Pokud mají děti nebo škola
k dispozici buzoly, vezměte si je sebou. Jinak uveďte požadavek na zapůjčení
v soupisce závodníků ( viz. Soupisky)

Hodnocení

: do každé kategorie může škola postavit na start 5 závodníků(další žáci
mohou závodit mimo soutěž).Za každou školu bodují 2 nejlepší závodníci.
Body se přidělují podle počtu zúčastněných škol x 2 ! (Znamená to, že v
případě účasti 12 škol se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o
bod méně. )
Body se přidělují v každé kategorii zvlášť a pak se sčítají

•
•

v kategorii D5, H5
v kategorii D7, H7 + D9, H9 - vítězné družstvo postupuje do
celostátního kola (koná se 6.6.2012 v Olomouci)
• v kategorii DS, HS– vítězné družstvo postupuje do celostátního
kola (koná se 6.6.2012 v Olomouci)
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet
časů bodujících členů družstva.
Vyhlášení

: Po skončení závodu proběhne vyhlášení 3 nejlepších závodníků v každé
kategorii a bude vyhlášeno nejlepší družstvo.

Soupisky

: do 20. května 2012 - prosíme o zaslání jmenovitého seznamu závodníků
(jméno, příjmení, škola, třída, ročník narození, případně požadavek na
zapůjčení buzoly). Posílejte na e-mail: cikada79@gmail.com

Mapa

: Homolka 1:5000, stav 2010

¨

Kateřina Vodrážková
ředitelka závodu

