
Přebor škol v orientačním běhu 2018/2019

Jarní kolo, 17. 4. 2019, ZŠ Sluneční, Šumperk

Pokyny pro účastníky

Centrum:

ZŠ Sluneční, Šumperk – areál školy K převlékání a uložení věcí budou otevřené šatny.

Start:

10.00 – 14:00. U modrozeleného „tunelu“ (stanu) Severka Šumperk, neznačeno. 

Cíl:

v centru, mapy se po doběhu neodevzdávají, ctěte zásady fair play a neukazujte mapu závodníkům, kteří 
ještě neodstartovali.

Mapa:

ZŠ Sluneční, stav říjen 2018, měřítko 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, mapový klíč ISSOM 2007. Mapovali Luděk 
Krtička a Václav Král.

Prostor závodu je přibližně ohraničen ulicemi Temenická, Pod Senovou a Pod rozhlednou.

Popisy kontrol:

pouze formou piktogramů na levém okraji mapy. U pořadového čísla kontroly je navíc vytištěn její kód.

Tratě:

odpovídají charakterem disciplíně orientačního běhu sprint. Delší tratě se kříží – dejte pozor na správné 
pořadí ražení kontrol!

Příklad křížení trati a vytištěných kódů kontrol:

Ražení:

systém SportIdent, stručný postup ražení: 

•Na startu je nutné čip či kartičku vynulovat a zkontrolovat vynulování. 
•Orazit startovací krabičku (od toho okamžiku se počítá čas závodu). 
•Na trati orazit všechny kontroly ve správné pořadí. 
•V cíli orazit cílovou jednotku (konec měření času). 
•Co nejdříve po doběhu vyčíst a zapůjčený čip či kartičku vrátit! 
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Občerstvení:

čaj v cíli.

Výsledky:

průběžně vyvěšovány v cíli, on-line na serveru liveresultat.orientering.se. Oficiální výsledky budou 
zveřejněny na webové stránce závodu a zaslány zúčastněným školám (včetně cen pro závodníky).

WC:

ve škole, zákaz vstupu do ostatních prostor mimo WC! Udržujte pořádek. 

Upozornění:

•Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající škola. 
•Vstup do areálu školy je možný pouze otevřenými bránami. Zákaz přelézání plotu – bude trestáno 
diskvalifikací. 
•Závod probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního 
provozu (v ulicích s provozem automobilů běhejte po chodnících). 
•Nejfrekventovanější ulice, křižovatky a přeběhy jsou zajištěny pořadatelem. 

Hlavní činovníci závodu:

•ředitel – Václav Král 
•stavitel tratí – Luděk Krtička 
•hlavní rozhodčí – Vojtěch Král 

Parametry tratí

kategorie délka [km] počet kontrol

D3 1,1 9

D5 1,2 8

D7 1,6 13

D9 1,8 13

DS 2,0 14

H3 1,1 9

H5 1,5 10

H7 1,7 12

H9 2,0 14

HS 2,3 14
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https://liveresultat.orientering.se/
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