
K u f r o v á n í  p o d  G o t h a r d e m 

  

2. ročník přeboru škol a open závodu v orientačním běhu                  
 

Datum: Čtvrtek 12. září 2013 
Místo startu: Sokolovna Hořice  

Pořadatel: Oddíl orientačního běhu TJ Jiskra Hořice 

Prostor závodu: Gothard, Smetanovy sady – mapa Hořice  1 : 4 000 

Kategorie: HDR - rodiče s dětmi 

 H,D 3 - hoši / dívky 1 - 3. třída ZŠ 

 H,D 5 - hoši / dívky 4 - 5. třída ZŠ 

 H,D 7 - hoši / dívky 6 - 7. třída ZŠ, prima, sekunda 

 H,D 9 - hoši / dívky 8 - 9. třída ZŠ, tercie, kvarta 

 P - příchozí ( ostatní veřejnost ) 

Přihlášky: Do  10. 9. na email : petr.rucker@sporthorice.cz  

Prezentace: 

V omezeném množství  při prezentaci na místě 
Od 15,00 hod 

Start: Intervalový od 16,00 hod 

Kontroly: Lampiónky s razícími kleštěmi 

Tratě: Rodiče s dětmi, děti 1-3 třída 1 km po fáborkách 

 Děti 4 - 5 třída     1,5 km 

 Děti 6 -7 třída         2 km 

 Děti 8 - 9 třída     2,5 km 

Startovné:                         

Příchozí                    3 km 
Neplatí se 

Ceny: Budou předány třem nejlepším v každé kategorii ihned po ukončení závodu 

 

  

Výsledky budou zveřejněny na www.sporthorice.cz 

  
Závod je určen pro děti a širokou veřejnost, tratě jsou orientačně postaveny jednoduše tak, aby si každý 
mohl vyzkoušet proběhnout nebo projít trať podle speciální mapy pro orientační běh  

  
Děti zároveň mohou reprezentovat svoji školu, vyhodnoceno bude i pořadí jednotlivých škol (do pořadí 
škol se počítají výsledky dvou nejlepších závodníků z každé žákovské kategorie) 

  

Pořadatelé rádi pomohou každému začátečníkovi a vysvětlí základy orientace s mapou a buzolou 
 

 

                                                         



 

 

 

Pro školy: 

Pravidla 

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na úroveň 

celostátního finále. Vítěz celostátního finále má možnost účasti na mezinárodním přeboru škol. 

Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší účast školních družstev.Okresní kola a 

krajská kola zajistí krajské svazy orientačního běhu. Celostátní finále pak Český svaz orientačního běhu 

ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. 

 

Co je orientační běh? 

 

Pro školní rok 2012/2013 jsou stanovena tato pravidla:  

1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz) 

2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě 

podmínky musí platit současně. 

Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!! 

3. Účast: 
 

 

 

• V městských a okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet 

závodníků. 

• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé 

kategorii 5 závodníků. 

• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na 

to, zda-li se zúčastnila okresního kola. 

4. Hodnocení: 
 

 

 

• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od 

okresních kol se 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 dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť. 

• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů 

bodujících členů družstva. 

• Body do soutěže družstev se sčítají:  

v kategorii DII, HII (D5, H5) postup jen do krajského kola  

v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  

v kategorii DV, HV (DS, HS) 

• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích 
 

 

http://www.assk.cz/
http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php#coje
http://www.orientacnibeh.cz/

