Pokyny pro účastníky
Celostátního finále Přeboru škol 2012
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Pořádající subjekt:

SK HANÁ Orienteering

Datum konání:

6. června 2012

Centrum závodu:

Základní škola Svatý Kopeček, Olomouc
GPS: 49°37'47.683"N, 17°20'31.117"E
Mapa: http://mapy.cz/s/408t

Prezentace:

Od 9:30 do 11:00 v centru závodu.

Dopravní spojení:

MHD, autobusová linka č. 11 a 111 - nástup: zastávka „Hlavní nádraží“
(stanoviště D), výstup: zastávka „Svatý Kopeček, bazilika“
viz: http://goo.gl/ERx2m

Parkování:

Veřejné parkoviště u ZOO http://mapy.cz/s/4099

Vzdálenosti:

Centrum – zastávka „Svatý Kopeček, bazilika“: 200m
Centrum – parkoviště: 300m
Centrum – start: 800m, převýšení 15m (značeno modrobílými fáborky)
Centrum – cíl: 0m
Upozornění: Po komunikaci, cestou na start a na sběrnou kontrolu, se
překonává středně frekventovaná komunikace - dbejte osobní bezpečnosti.
Taktéž doběh do cíle vede většinou po místní komunikaci.

Start:

12:00 = 0:00, intervalový

Časový limit:

90 minut

Systém ražení:

SPORTident, SI čip bude možné si zdarma zapůjčit. V případě ztráty bude
účtován poplatek 700 Kč.

Vyčítání čipů:

Všichni závodníci jsou povinni si neprodleně po doběhu do cíle vyčíst čip
v centru závodu! (A to i v případě, kdy závodník neabsolvuje celou trať).

Mapa:

Měřítko 1 : 7 500, ekvidistance 5m, stav duben 2012, mapoval Ondřej Dostál,
formát A4, vodovzdorně upravena.
Závodníci jsou povinni odevzdat mapy po doběhu do cíle. Výdej map
proběhne v centru po závodě.

Popisy kontrol:

Pouze na mapách.

Terén:

Příměstský les, hustá síť komunikací, většinou dobře průběžný,
doporučujeme klasickou obuv pro lesní terén.

Parametry tratí:

Kategorie
D7
D9
DS
H7
H9
HS
Open

Délka (km)
2,0
3,1
3,9
2,5
3,8
4,6
2,7

Převýšení (m)
50
75
120
60
80
125
70

Počet kontrol
6
9
11
7
11
12
9

Převlékání:

V budově školy. Zákaz vstupu do budovy školy v závodní obuvi!

WC a mytí:

V budově školy.

Občerstvení:

Iontový nápoj po doběhu.

Bufet:

Ve škole a v okolních restauracích.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel ČSOS.

Vyhlášení:

Předpokládaný čas 15:00. Vyhlášeni budou nejlepší tři závodníci v každé
kategorii a tři nejlepší družstva v každé ze dvou skupin – základní školy (D7,
D9, H7, H9) a střední školy (DS, HS).

Hodnocení:

V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci. Body
se přidělují podle počtu zúčastněných družstev krát 2 (znamená to, že v
případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod
méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají. Body se
přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola
v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev
rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. Body do
soutěže družstev se sčítají: v kategorii D7, H7, D9, H9 (žáci) a v kategorii DS,
HS.

Funkcionáři:

Ředitel závodu – Robert Zdráhal
Stavitel tratí – Petr Hynek
Hlavní rozhodčí – Kristýna Skyvová

Závody se konají za přispění Olomouckého kraje.
Pořadatelé oceňují vstřícný přístup Lesů České republiky, s.p.
a děkují sponzorovi akce – Benešově cukrárně.

