
ROZPIS
okresní přebor škol v orientačním běhu

Pořádající subjekt: Orientační klub Střelka, DDM Tábor 

Datum: 29. dubna 2020

Centrum: Prostor letní základny DDM Tábor, Na Černé 209, Planá n. L. 
GPS: 49.3366357, 14.7104910, https://mapy.cz/s/javefazedu  .  

Prezentace: V centru závodu od 12:00 do 13:00 hod. Za školu vždy určený zástupce. 

Start: Čas 00 = 14:00 hod. Intervalový dle startovní listiny. 

Kategorie: D4  dívky 1.-4. třída ZŠ (trať bude fáborkovaná), D7 dívky  5.-7. třída ZŠ, D9 dívky
7.-9. DS – dívky střední škola, H4  hoši 1.-4. třída ZŠ (trať bude fáborkovaná), H7
hoši  5.-7. třída ZŠ, H9 hoši 7.-9. HS – hoši střední škola.

Přihlášky: Do  27. 4. 2020  na mail  tomdol62@seznam.cz,  přihláška musí obsahovat jméno
příjmení, navštěvovaný ročník a navštěvovanou základní nebo střední školu.
Ideálně přihláška za školu.

Vklady: Závod je bezplatný.

Mapa: Hůrka, 1:10 00, E=5, stav revize 2019

Způsob ražení: Pro  všechny  kategorie  elektronický  systém  ražení  Sportident.  Vyčítání  v  centru
závodu. Závodníkům bude bezplatně zapůjčen čip. V případě použití vlastního čipu
uvést v přihlášce.

Vyhlášení výsledků: Po závodě v centru. Vyhlášeni budou první tři závodníci v kategorii.

Hodnocení: Nejprve je hodnocena bezchybnost ražení a poté čas. Z toho vyplývá, že závodníci s
chybou budou až za závodníky bez chyby. 
V jednotlivých kategoriích budou hodnoceny i jednotlivé školy, pro které se sestaví i
celkové pořadí ze všech kategorií. Do soutěže škol ve všech kategoriích bodují vždy
dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných škol x 2! Další
závodníci  školy,  kteří  již  nebodují  body  neberou,  ale  ani  body  neumořují.  Je
zaručeno,  že  každému  družstvu  budou  přiděleny  body!
V případě rovnosti bodů v soutěži škol rozhoduje o pořadí nejprve nižší součet chyb
a poté nižší součet časů bodujících členů školy. 

Popisy: Na mapě.

Informace: Email: tomdol62@seznam.cz, mob. 777 603 927.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu přihlášky a to ve startovní listině a výsledcích. V průběhu akce
budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování
dotací  na akci  atd v souladu s §89 zákona č.  89/2012 Sb.,  Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, potřebě sponzorů a podobně. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
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