ORIENTAČNÍ BĚH, KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL
Pohár pražských
základních škol a víceletých gymnázií

POPRASK 2012/13

POHÁR ŠKOL PRAHY 6

Praha 4-Lhotka, areál VOSA
Úterý 14. května 2013

Přebor škol v orientačním běhu – krajské finále Praha a Střední Čechy
Zařazení do soutěží:
Postupový závod do celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu 5. června 2013
v Táboře (pro starší kategorie)
Pohár pražských škol POPRASK
Pohár škol Prahy 6
Datum: úterý 14. května 2013
Pořadatelé: Pražský svaz orientačních sportů, OK24 Praha, OK Roztoky
Centrum: Veřejný sportovní a oddechový areál VOSA u ZŠ Mráčkova, Praha 4- Lhotka
Kategorie:
D5, H5 – starší děti: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2003, 2002, 2001
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy max 5 chlapců (H5) a 5 dívek (D5))
D7, H7 – mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999, prima, sekunda
víceletých gymnázií (ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy max 5 chlapců
(H7) a 5 dívek (D7))
D9, H9 – starší žactvo: 8. – 9. ročník, rok narození 1999, 1998, 1997, 1996, tercie a kvarta
osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
(ve školním družstvu této kategorie může startovat vždy max 5 chlapců (H9) a 5 dívek (D9))
DS, HS – studenti: 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií ((ve školním
družstvu této kategorie může startovat vždy max 5 chlapců (HS) a 5 dívek (DS))
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození
přičemž obojí /a)i b)/ musí splňovat současně! Závodníci nemohou startovat ve vyšší
věkové kategorii!
Hodnocení: Proběhne zvlášť pro pražské a zvlášť pro středočeské školy.
Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci!
Body se 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 a sčítají se
dužstvům následovně:
v kategorii D5, H5 ( - bez postupu do celorepublikového finále)
v kategorii D7, H7 + D9, H9 ( - postupuje škola s nejvyšším součtem bodů)
v kategorii DS, HS (- postupuje škola s nejvyšším součtem bodů, v případě Prahy 2 školy).

V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících
členů družstva.
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.
Finále se koná 5/6/2013 v Kotnově u Tábora.
Přihlášky: do 10. května (pátek) prostřednictvím přihláškového formuláře na webu Přeboru
škol http://roz.ini.cz/ps13/ (přihláškový systém již běží!)
Informace: Budou se postupně objevovat na http://roz.ini.cz/ps13/
Prezentace: v areálu VOSA, 9:00-9:40
Start: Intervalový, čas 00 = 10:00
Mapa a terén: VOSA – KAMÝK, revize jaro 2013, polootevřený terén na okraji sídliště a
lesopark s hustou sítí cest, měřítko 1:7 500.
Ražení kontrol: mechanické, do papírových startovních průkazů (izolepa pro vodovzdornou
úpravu bude ve startovním koridoru)
Funkcionáři: ředitel závodu a stavba tratí Jarmila Němečková, rozhodčí a zpracování
výsledků František Pašek
Předpis: Pravidla Orientačního běhu a soutěžní řád.
Upozornění:.Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. V cíli budeme vybaveni pro běžné
ošetření drobných škrábanců a poranění, následná lékařská pomoc (v předchozích ročnících
nic takového nebylo třeba) v nedalekých zdravotnických zařízeních Thomayerově nemocnici
nebo blízké poliklinice Modřany – hrazená z vlastního lékařského pojištění účastníků.
Na startu budou k dispozici repelentní přípravky
Startovné: za každého účastníka 10 Kč.
Jarmila Němečková
Ředitelka závodu
Jarmila.nemeckova@zaket.cz, tel. 737 489 706 (preferuji emaily nebo SMS dotazy a zprávy)

