POKYNY
pro účastníky krajského kola Přeboru škol v orientačním běhu
30.4.2014 na Hostěrazu u Roudnice n. L.
1. Shromaždiště: na louce na zrecyklované skládce pod Hostěrazem - značeno od hlavní silnice
Roudnice n. L. - Krabčice.
Shromaždiště není kryté a v případě nepříznivého počasí zde není žádná možnost
úkrytu!!! Doporučujeme pláštěnky. Na zavazadla můžeme poskytnout při dešti plachtu.
Jelikož se jedná o louku, doporučujeme repelent proti klíšťatům. Vstup do lesa je povolen
pouze směrem ke startu /bude značeno/.
2. Prezentace: na shromaždišti zhruba od 10. h. Zástupci jednotlivých škol obdrží obálku se
startovními čísly a průkazkami žáků. V případě použití pořadatelského autobusu
k dopravě dětí z Roudnice n. L. bude vybíráno 10 Kč za žáka.
ZMĚNA: za účast ve vedlejším závodě nebude vybíráno startovné.
3. Popisy kontrol: slovní popisy s číselným kódem kontroly budou připevněny na mapě. Ale
protože vítězové postupují do republikového finále, budou na shromaždišti u startovní
listiny každé kategorie k dispozici i popisky, které se používají na hlavních závodech
v OB. Tedy číselný kód kontroly plus obrázkový popis kontroly a její polohy. Každý si
může vzít popisky své kategorie a použít je. Bude vyvěšen i klíč k popiskům /k
prohlédnutí již na www.orientak.unas.cz - sekce krajské kolo/.
4. Start: bude v těsné blízkosti shromaždiště.
Pro okolí startu platí rovněž zákaz vstupu do lesa.
Předpokládaný čas startu 00 je ve 11.30 h. Na startu budou dva oddělené koridory - jeden
pro hlavní závod, druhý pro T1,T2 a T3 . Závodníci se na start dostaví se svým závodním
průkazem, kde mají napsaný svůj startovní čas v minutách po čase 00 a startovní číslo.
Své startovní číslo musí mít každý viditelně upevněné na břiše, nelze mít číslo např. pod
bundou, ani rozepnutou/ jde o zrychlení identifikace při doběhu. U zakrytého čísla hrozí
zpožděný záznam o doběhu - tedy horší čas.
Po odstartování si každý závodník vezme mapu své kategorie.
Start vedlejšího závodu /T1 - fáborky, T2 a T3/: zde nejsou startovní časy ani čísla.
Závodníkům bude startovní čas přidělen na startu, tak jak přijdou. Mapu své kategorie si
berou po odstartování.
5. Kontroly: označeny stojanem s látkovým červenobílým hranolem a kleštěmi. Každý stojan má
svůj číselný kód, který je uveden v popisu kontrol připevněném na mapě. Souhlasný kód
si závodník označí do příslušného pole svého průkazu. Pro případ poškození či odcizení
kontroly jsou na zemi v místě kontroly umístěny lístečky s kódem. Závodník si jeden
sebere a odevzdá v cíli.
Závodník musí postupovat v určeném pořadí kontrol!!!!
6. Mapa: „Hostěraz“ měřítko 1:5000, tzn. 1cm na mapě odpovídá 50 m ve skutečnosti
7. Tratě:

HII /hoši 4.-5.tř./ - 1900m / 11K
DII /dívky 4.-5.tř./ -1800m / 10K
HIII /hoši 6.-7.tř./ - 2900m / 15K
DIII /dívky 6.-7.tř./ - 2600m / 14K
HIV /hoši 8.-9.tř./ - 3200m / 15K
DIV /dívky 8.-9. tř./ - 3100m / 14K
HV /studenti/ - 3200m / 15K
DV /studentky/ - 3000m / 15K
Délka tratí je měřena vzdušnou čarou.

Vedlejší závod
T1 fáborky – 2500m / 1750m / 7 K
T2 - 1800m / 9K
T2 - 3100m / 15 K

8. Cíl:

na shromaždišti. V cíli každý odevzdá závodní průkaz a startovní číslo /platí i pro ty, kteří
závod vzdali - kvůli evidenci lidí v lese/.

9. Občerstvení: Každý závodník po doběhu dostane šťávu. Na místě bude možno zakoupit si
drobné sladkosti a pití /10-20 Kč/
10. Hodnocení výsledků: měří se čistý čas mezi časem startu a doběhem do cíle. Body se přidělují
dle celostátních pravidel Přeboru škol. Za špatnou nebo chybějící kontrolu bude závodník
diskvalifikován.
Ve vedlejším závodě bude za špatnou nebo chybějící kontrolu přičteno 10 min.
11. Vyhlášení výsledků: V každé kategorii budou vyhlášeni a oceněni první tři závodníci. V
jednotlivých skupinách /DII+HII, DIII+HIII+DIV+HIV,DV+HV/první tři školy
s největším počtem bodů získají pohár. Rádi bychom stihli vyhlášení do 15. hod.
Vedlejší závod - vyhlášení není v plánu, ale pokud to jen trochu půjde, pokusíme se
vyhlašovat i tam.
Díky sponzorům jsou připraveny ceny i pro některé děti, které nebudou na stupních
vítězů. V každé kategorii /i z vedlejšího závodu/ bude vylosován jeden. Ale cen je víc,
takže si necháváme ještě malé, milé překvapení i pro další děti.
Tedy: Vydržte až do konce, uvidíte!!!
13. Obecné informace: Na místě bude zdravotník.
Každý závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za zdravotní potíže
vzniklé v době závodu.
Protože začíná období rození mláďat, prosíme o pokud možno co největší klid v lese
a o maximální využívání husté sítě cest při volbě postupů na jednotlivé kontroly.
Prosíme o dodržování klidu a pořádku v prostoru shromaždiště i samotného závodu!!!
14. Sponzoři: http://www.bobik.cz/cze/index.html
http://www.roudnicenl.cz/
http://www.mondijobs.cz/
http://www.partyklokocka.cz
http://www.orientacnisporty.cz/
http://www.loko-teplice.info/UKSOS/

SKOB Roudnice n. L.

