
Rozpis 

 
Krajského kola přeboru škol v orientačním běhu 2022 (ZŠ i SŠ) 

 
 
Pořadatel: KOS Slavia Plzeň  
 
Termín:  11.5.2022 

 
               Místo:             Areál TJ Slavia  VŠ Plzeň (přes pivnicí Slavia)  
  U Borského parku 19, Plzeň 
  (https://mapy.cz/s/nerebufese) 

                    
                                  Závod se koná za každého počasí. V případě špatného počasí budou 

k dispozici šatny pro úschovu věcí. 
 

   Doprava:                 MHD – tramvaj č.4, busy 30, 32 - zastávka Borský park 
 (https://mapy.cz/s/gufakoratu) 
  

Start:  9:30 hod 
 vzdálenost ze shromaždiště na start do 500 m, bude značeno 

  
Cíl: cíl na shromaždišti  
 
Kontakt: Lenka Hasmanová, lenka.hasmanova@seznam.cz, tel: 775 720 609 

    
Kategorie:   

 
 
Prezentace: 8:30 – 9:00 hod 

  
Tratě: Velice krátké orientačně nenáročné tratě pro začátečníky v okolním 

lese. Tratě povedou většinou po cestách.  
 



Vybavení: Oblečení a boty vhodné k běhu v přírodě. Pokud mají děti nebo škola 
k dispozici buzoly, vezměte je s sebou. Busoly nelze zapůjčit. 

 I v letošním ročníku je ražení kontrol pomocí SI čipů. Závodníci, kteří 
mají čipy doma, si je přinesou, číslo čipu v tomto případě uvádějte do 
soupisky. Ostatním bude čip přidělen na prezentaci.  

 DŮLEŽITÉ: čipy se musí po doběhu vracet, zodpovídá učitel – doprovod. 
Pořizovací cena čipu 1000 Kč. Tento systém ražení nám umožní 
okamžité vyhodnocení závodu. 

 
Hodnocení: • Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých 

kategoriích. 
 • Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší 

závodníci! 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 podle počtu zúčastněných družstev v nejvíce 
obsazené kategorii. 

 • Body do soutěže družstev se sčítají:  
 o  v kategorii DI, HI  
 o  v kategorii DII, HII  
 o v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV - vítězné družstvo postupuje do 

celostátního kola (koná se 8.6.2022 Prostějov) 
 o v kategorii DV, HV - vítězné družstvo postupuje do celostátního kola 

(koná se 8.6.2022 Prostějov) 
 • V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší 

součet časů bodujících členů družstva.  
 
 Podrobná pravidla zde: https://obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx 

 
Vyhlášení: Po skončení závodu proběhne vyhlášení 3 nejlepších závodníků v každé 

kategorii a 3 nejlepších družstev ve všech kategoriích.  
     
Soupisky: do 6.5.2022 -  prosíme o zaslání seznamu závodníků  

(škola, kategorie, třída, příjmení, jméno, rok narození, požadavek na 
zapůjčení SI čipů ) na přiloženém formuláři vyplněném elektronicky ne 
ručně. Posílejte na e-mail: lenka.hasmanova@seznam.cz 

      

Mapa: Borčák 2022, stav 04/2022, měřítko 1:5 000, E=5m 
 
 
Těšíme se na Vás ☺ 
 

Za KOS Slavia Plzeň z.ss 
Lenka, Marcela a Jaryk 


