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INFORMACE: 

KRAJSKÉ FINÁLE: 

Finále Přeboru škol  Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se koná v TŘINCI  

23.5.2012 – ZŠ Kaštanova Třinec 

CELOSTÁTNÍ  FINÁLE PŘEBORU škol  v orientačním běhu: 

Celostátní  finále se koná 6.6.2012 – Olomouc 

INFORMACE: http://krob.eso9.cz/ 

 

 

http://krob.eso9.cz/


Přebor škol okresu Frýdek Místek 

pořádá 

Český svaz orientačního běhu, Asociace školských sportovních klubů 

Technické provedení: TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

 

Zveme žáky základních a středních škol z okresu Frýdek Místek na (základní) okresní kolo 

soutěže, odkud postupují nejlepší družstva do krajského finále, které se bude konat v Třinci 

23. 5. 2012. 

 

Datum konání:  středa 18. 4. 2012 

Místo :   ZŠ Jubilejní Masarykova, U Splavu 550, Třinec 

Sraz a prezentace : ZŠ Jubilejní Masarykova 8.30 - 9.00 hod. 

Start :   9,30 hod. 

Vyhlášení výsledků : 11,30 – 12,00 hod. 

Ukončení akce : 12,00 hod. 

Přihlášky :   do 11.4.2012  na níže uvedenou e-mail adresu. 

   Přihlášky zasílejte jmenovité, na prezentaci je možné provést změny. 

E-mail: annagavendova@seznam.cz 

Účast závodníků je bezplatná. 

 

Kategorie : 

   

I D3 mladší děti (děvčata) 1.-  3. ročník ZŠ, rok nar. 2005,2004,2003,2002 

II D5 starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok nar. 2002,2001, 2000 

III D7 mladší žactvo (děvčata) 6. – 7.ročník ZŠ, rok nar. 2000, 1999, 1998 

IV D9 Starší žactvo (děvčata) 8. – 9. Ročník ZŠ, rok nar. 1998,1997, 1996 

V DS Studenti (děvčata) 1.- 4. ročník středních škol, rok nar. 

1996,1995,1994,1993,1992 

Kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až 

sexta šestiletých gymnázií 

I H3 mladší děti (hoši) 1.-  3. ročník ZŠ, rok nar. 2005,2004,2003,2002 

II H5 starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok nar. 2002,2001, 2000 

III H7 mladší žactvo (hoši) 6. – 7.ročník ZŠ, rok nar. 2000, 1999, 1998 

IV H9 Starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník ZŠ, rok nar. 1998,1997, 1996 

V HS Studenti (hoši) 1.- 4. ročník středních škol, rok nar. 

1996,1995,1994,1993,1992 

Kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až 

sexta šestiletých gymnázií 
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Pro školní rok 2011/2012 jsou stanoveny tyto 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 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, která se 

zúčastnila okresního kola 

• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné 

školy. 

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. 

 

Co je to Orientační běh? 

Orientační běh je sport, při němž jednotliví závodníci samostatně absolvují trať v neznámém 

terénu a pomocí mapy, do které jsou zakresleny kontrolní body, které musí v daném pořadí 

projít. Trať není v terénu nijak vyznačena. Jedinou pomůckou závodníka je mapa se 

zakreslenými kontrolami a buzola. 

 

Informace: tel. 558 658533, mobil 776 862871 

Email: annagavendova@seznam.cz 
INFORMACE: http://krob.eso9.cz/ 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé  TJ TŽ Třinec 

 

 

http://www.orientacnibeh.cz/
http://krob.eso9.cz/


PŘIHLÁŠKA  NA  SOUTĚŽ  A  SOUPISKA 

Místní a okresní kolo přeboru škol 

v orientačním běhu 18.4.2012 

Název školy  ……………………………………………………………. 

Vedoucí …………………………telefon….……….mobil…….…….. 

e-mail……………………………………………………………..……. 

 

Poř.č. Kat.  Příjmení a jméno rok  narození poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


