Rozpis a pokyny pro krajské finále přeboru škol 2014
Ústecký kraj
Pořadatel: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, za finanční
podpory města Roudnice nad Labem a ÚKSOS

Termín konání: středa 30.4.2014 od 11,30hod
Místo: Hostěraz u Roudnice n. L.
Mapa: „Hostěraz“ měřítko 1:5000

mapoval Pavel Simr

Shromaždiště: louka na zrecyklované skládce mezi Roudnicí n. L. a Hostěrazem
Doprava:
pořadatel zajistí autobus z Roudnice n. L. a zpět. Čas a místo odjezdu dle
dohody s vedoucími jednotlivých škol
zájemci prosím volejte na tel.731 899 545 -Jana Buková,
Budeme vybírat dopravné 10 Kč za osobu
-splatné hromadně za školu při prezentaci.

Kategorie: dle pravidel přeboru škol
DII, HII – mladší děti -děvčata, chlapci -4. a 5. roč. ZŠ, rok nar.2004,2003,
2002,
DIII, HIII – mladší žactvo -děvčata, chlapci -6. a 7. roč. ZŠ, prima a sekunda
osmilet. gymn., rok nar.2002, 2001, 2000
DIV, HIV – starší žactvo -děvčata, chlapci -8. a 9. roč. ZŠ, tercie a kvarta
osmilet. gymn., prima a sekunda šestilet. gymn., rok nar.2000, 1999,
1998
DS,HS – studenti -děvčata, chlapci 1.-4. ročník středních škol a čtyřletých
gymnázií, kvinty-oktávy osmiletých gymnázií, tercie -sexty šestilet.
gymnázií, rok nar.1998-1994
Za každou školu může startovat max. 5 žáků v dané kategorii. Každá škola musí
být doprovázena alespoň 1 osobou starší 18-ti let, pověřenou ředitelem školy.

Přihlášky: soupisku s údaji: kategorie, jméno, třída, rok narození zašlete
nejpozději do 25.4.2014 na skob.rce@gmail.com
event. dotazy na tel.č. 731 899 545 -Jana Buková, e-mail: janabuk@atlas.cz

Prezentace: na shromaždišti od 10.00 hod.
Hodnocení: dle pravidel ČSOS a soutěže „přebor škol“
v každé kategorii budou vyhlášeni a oceněni první tři jednotlivci
za každou školu budou v každé kategorii vždy dva nejlepší bodově
ohodnoceni, kdy vítěz kategorie získá body dle počtu škol v kategorii x2,
další pak vždy o bod méně.
Výsledky: body žáků pro školu se sčítají v těchto kategoriích:
a) DII+HII
b) DIII+HIII+DIV+HIV

c) DS+HS
V každé skupině dostanou školy na prvních třech místech pohár. Vítězné školy
ve skupině b/ a c/ mají právo na účast v republikovém finále přeboru škol.
Výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, konečné výsledky pak
naleznete na www.orientak.unas.cz. Budou také zaslány do jednotlivých škol.
Krajského kola se může zúčastnit každá škola. Předcházející účast v okresním
kole není potřeba.

Upozornění: pořadatel nenese zodpovědnost za eventuální zdravotní potíže dětí
vzniklé v době závodu. Každý se zúčastní na vlastní zodpovědnost.
Na shromaždišti bude zdravotník, pití v cíli a prodej drobného občerstvení.

A malý přídavek:
Pokud bude mít zájem více dětí, než povolují pravidla přeboru škol, bude
připraven vedlejší závod, aby si nejen děti, ale i jejich doprovod a ostatní
malí a velcí zájemci o tento sport mohli zazávodit také.

Kategorie:
T1- fáborky – pro úplné začátečníky, hlavně pro mladší děti. Dolní věková
hranice je neomezena, horní doporučujeme max. žáci 3.-4.tříd, mimo soutěž
mohou však bez omezení věku
T2- kratší, lehčí trasa – doporučená pro děti 4.-7.třídy /i zde se mohou
zúčastnit starší, ale mimo soutěž/
T3- delší, obtížnější trasa – doporučená od 7.třídy, do výsledků budou hodnoceni
max.studenti, starší budou již mimo soutěž. Zajímavé by mohlo být hodnocení
závodu doprovodu....lze
Datum, místo konání, shromaždiště, doprava vše je shodné s krajským finále.
Závod bude mít samostatný start, cíl bude společný pro oba závody.

Prezentace: od 10.hod., bude označena na shromaždišti, protože se však
jedná prakticky o samostatný závod, budeme na rozdíl od finálového závodu
vybírat startovné 20 Kč za osobu
/hromadnou platbou za jednotlivé školy/

Přihlášky: zasílejte zvlášť
ve tvaru -číslo kategorie, jméno a třída -do 25.4.2014 na skob.rce@gmail.com.
Na místě lze samozřejmě další zájemce v omezeném množství dohlásit.

Výsledky: budou na www.orientak.unas.cz.
Pravděpodobně bez vyhlašování /záleží na vývoji hlavního závodu/.

Sponzoři: http://www.bobik.cz/cze/index.html
http://www.roudnicenl.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/
http://www.loko-teplice.info/UKSOS/
http://www.mondijobs.cz/

Informace: Jana Buková, tel. 731 899 545,
e-mail: janabuk@atlas.cz
Za pořadatele: ředitel závodu: Jana Buková
stavba tratí:
Pavel Simr
Jana Buková

