
Rozpis 
 

Krajského kola přeboru škol v orientačním běhu 2017 (ZŠ i SŠ) 
 

 
Pořadatel: KOS Slavia Plzeň  
 
Termín:  25.4.2017 
 

               Místo:             venkovního hřiště, 22.ZŠ Plzeň 

  Na Dlouhých 1129/49, Plzeň-Doubravka               
 

                                 GPS: 49.7504394N, 13.4192914E 
                                  

                                  Závod se koná za každého počasí. 
 

   Doprava:                 MHD – trolejbus č.13, zastávka Ke Špitálskému lesu,  
 cesta od zastávky na shromaždiště bude značena fáborky. 

 
Start:  9:30 hod 
 
 
Kontakt: Vendula Bouchalová, vendula.bouchalova@gmail.com, tel: 724 794 874 
    
 
Kategorie:   
DI mladší děti (děvčata) 

 
1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008, 2007 

DII starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005 

DIII mladší žactvo 
(děvčata) 

6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003 
prima, sekunda osmiletých gymnázií 

DIV starší žactvo 

(děvčata) 
8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda 
šestiletých gymnázií 

DV studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 
1999, 1998, 1997 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 
šestiletých gymnázií 

H I mladší děti (hoši) 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2010, 2009, 2008, 2007 



HII starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005 

HIII mladší žactvo (hoši) 
 

6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2005, 2004, 2003 
prima, sekunda osmiletých gymnázií 

HIV starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000 
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda 
šestiletých gymnázií 

HV studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2001, 2000, 
1999, 1998, 1997 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta 
šestiletých gymnázií 

 
Prezentace: 8:30 – 9:00 
  
Tratě: Velice krátké orientačně nenáročné tratě pro úplné 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 . 
 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: Do  každé kategorie může škola postavit na start 5 závodníků (další žáci 

mohou závodit mimo soutěž do naplnění kapacity počtu čipů, které 
budeme mít k dispozici). Za každou školu  bodují 2 nejlepší závodníci. 
Body se přidělují podle počtu zúčastněných škol x 2! (Znamená to, že v 

případě účasti 12 škol v dané kategorii,  se prvnímu v kategorii přidělí 24 

bodů a dalšímu o bod méně. ) 
Body se přidělují v každé kategorii zvlášť a pak se sčítají  
• dohromady v kategorii DII, HII  
• dohromady v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV  - vítězné družstvo 

postupuje do celostátního kola (koná se 7.6.2017 Čechy pod Kosířem 
okr. Prostějov) 

• v kategorii DV, HV– vítězné družstvo postupuje do celostátního kola 
(koná se 7.6.2017 Čechy pod Kosířem okr. Prostějov). 

 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 3 nejlepších družstev v kategoriích DHII, DHIII + DHIV a DHV. 



     
Soupisky: do 19.4.2017 -  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: vendula.bouchalova@gmail.com 

      
Mapa: Špitálský les, stav 2015, měřítko 1:4000 
 
 
Mapka příjezdu: 

 
 
 
Těšíme se na Vás ☺ 


