Přebor škol v orientačním běhu 2021/2022
Krajské finále, 24. 5. 2022
Pokyny k závodu
Pořádající orgán: Olomoucký krajský svaz ČSOS
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu
Datum: 24. 5. 2022 (úterý)
Zařazení do soutěží: Krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu v roce 2021/2022, postupový
závod do celostátního kola Přeboru škol pro kategorie D7/H7 + D9/H9 (postupuje 1 škola)
a DS/HS (postupuje 1 škola) v Prostějově dne 7.6.2022
Pravidla: Soutěží se podle Pravidel orientačního běhu a pravidel Přeboru škol
Místo konání: Základní škola, Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk
Centrum závodu: sportovní areál ZŠ, Sluneční 38, Šumperk, https://mapy.cz/s/fetenegosu
Příjezd, parkování: v okolí školy je velmi omezené místo pro parkování veřejnosti a není možné
vjíždět autobusy. Autobusy vysadí závodníky na autobusové zastávce na ulici Temenická,
pojedou se otočit na točnu a odjíždí parkovat na parkoviště autobusů u vlakového nádraží.
Osobní auta mohou zaparkovat na parkovišti u ulice Temenická. Mapa dopravy viz odkaz
https://mapy.cz/s/mosedehuce
Příchod do centra od parkování: je možný pouze po ulici Temenická, a dále po ulici Sluneční.
Vchod do sportovního areálu bude označen lampiónem. Volba jiné cesty do centra
znamená vstup do závodního prostoru. V centru bude prostor pro postavení klubových
stanů, WC v budově školy. Mapa příchodu do centra viz odkaz
https://mapy.cz/s/pupezafapa
Zakázaný prostor:

Vzdálenosti: centrum – start 100 m, cíl v centru
Prezentace: od 9,00 do 10,15, hod v centru, každá škola obdrží obálku se soupiskou a zapůjčenými
čipy, školy odevzdají konečnou soupisku, vedoucí vyřeší změny čipů či odhlášky. Vedoucí
rozdají čipy přesně dle soupisky, nesmí dojít k záměně! Pořadatel bude mít omezené
množství buzol k zapůjčení.
Systém ražení: elektronické ražení SPORTident, v kontaktním režimu. Závodníci s vlastními čipy
SIAC (čísla 8.000.000-8.999.999) mohou ve startovním koridoru orazit jednotku SIAC OFF,
která vypne aktivní režim čipu a ušetří tak jeho baterii.
Organizace startu: vstup do startovacího koridoru 3 minuty před startovním časem dle startovní
listiny (když se na startovních hodinách zobrazí startovní čas daného závodníka), přijďte na
start včas! V prvním koridoru závodník vymaže data z čipu oražením SI jednotky CLEAR, ve
druhém koridoru zkontroluje vymazání dat oražením jednotky CHECK. 1 minutu před
startem si závodník sám odebere svoji mapu může si připravit postupy, po zapípání
startovních hodin vyráží na trať. Mapový start je v místě startu.
Cíl, vyčítání čipů: cíl je přímo v centru, vyčítání u prezentace, vracejte půjčené čipy!
Odevzdávání map v cíli: mapy se neodevzdávají, dodržujte fair play :-)
Časový limit: 60 minut
Mapa: ZŠ Sluneční 2022, stav květen 2022, měřítko 1 : 4000, ekvidistance 2 m, mapový klíč
ISSprOM 2019-2, mapovali Luděk Krtička a Václav Král. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Nepřekonatelné/překonatelné mapové značky:

V prostoru závodu se také nachází dvouúrovňová struktura, na kterou je možné vyběhnout
nebo ji podběhnout. Okraje struktur, pod které se dá podběhnout jsou zaznačeny značkou
512.1 Vstup pod most nebo do tunelu, která je tvořena řadou trojúhelníků. Prostor, kde se
dá pohybovat ve dvou úrovních je doplněn bílým šrafováním, viz ukázka.

Popisy kontrol: na mapě a v centru před závodem
Parametry tratí: budou zveřejněny na webu závodu
Terén: zpevněné cesty v městské zástavbě, trávníky, nezpevněné pěšiny, hřiště, sportovní areál
školy. Doporučena je krosová nebo atletická obuv.
Ukončení: Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků přibližně ve 13,30 hod.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány online na adrese https://1url.cz/@OB22kraj a
také promítány u vyčítání na monitoru. Oficiální výsledky a pořadí škol bude zveřejněno na
http://www.ssu.cz
Vyhlášení vítězů: V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, obdrží diplom a drobnou
věcnou cenu.
Občerstvení: každý účastník dostane po závodě vodu se šťávou, v centru není možnost zakoupení
dalšího občerstvení
Upozornění: Závod bude probíhat v prostoru, kde je minimální dopravní provoz, přesto žádáme
vedoucí družstev, aby poučili účastníky závodu o pravidlech silničního provozu. Městská
policie bude přítomna v oblasti a bude dohlížet na exponovaná místa.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel
zajišťuje pouze základní první pomoc v cíli, následná lékařská péče v blízké poliklinice. Za
nezletilé účastníky zodpovídá pedagogický dozor. Pořadatel neručí za škody způsobené
třetí osobou.
GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na
webu závodu, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a v centru. V
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o
proběhlém závodě a do fotogalerie ze závodu.
Poděkování: ZŠ Šumperk, Sluneční za to, že umožnila konání závodu v jejich prostorách
Hlavní činovníci závodu:
•
•
•

ředitel – Zdenka Králová
stavitel tratí – Václav Král
hlavní rozhodčí – Luděk Krtička

V Šumperku dne 22.5. 2022

