
Krajský přebor škol v orientačním běhu 2022  

 

  POKYNY  verze 1 

Akce je podpořena městem Mariánské Lázně a Českým svazem orientačních sportů.       

                                               

Pořadatel: Oddíl orientačního běhu MLOK Mariánské Lázně ve spolupráci se ZŠ Úšovice Mariánské Lázně a      
s Asociací školních sportovních klubů České republiky  

 
Popis:  Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na 

úroveň celostátního finále (koná se 7.6.2022 v Prostějově).  
 
Datum:   středa 18. 5. 2022 
 
Centrum závodu: Areál ZŠ Úšovice (před zadním vchodem do tělocvičny), Školní nám. 472/3, 353 01 Mariánské 

Lázně 
https://mapy.cz/s/duvolotuhu¨ 49.9533286N, 12.7089603E 
 

Prostor závodu: Do prostoru závodu je zakázán vstup všem účastníkům sportovní akce v době od 8:30 do 
11:45. Do prostoru závodu mohou závodníci vstupovat pouze v časovém úseku mezi okamžikem 
svého startu a průchodem cílem. 

 
Parkování: Zákaz parkování v centru závodu a v prostoru závodu.  

 
Osobní auta mohou parkovat v prostoru přilehlého sídliště, autobusy mohou dovézt děti do centra 
a odjedou zaparkovat ke Kauflandu či na Centrální parkoviště. 

 
Typ závodu:  závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 
 
Kategorie: 

D3 mladší děti (děvčata)  1. – 3. ročník ZŠ 

D5 starší děti (děvčata)  4. – 5. ročník ZŠ 

D7 mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ 
   prima, sekunda osmiletých gymnázií 

D9 starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník 

    tercie a kvarta osmiletých gymnázií,  

    prima a sekunda šestiletých gymnázií 

DS  studenti (děvčata)  1. – 4. ročník středních škol 

    kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 

H3 mladší děti (hoši)  1. – 3. ročník ZŠ 

H5 starší děti (hoši)  4. – 5. ročník ZŠ 

H7  mladší žactvo (hoši)  6. – 7. ročník ZŠ 

    prima, sekunda osmiletých gymnázií 

H9  starší žactvo (hoši)  8. – 9. ročník 

    tercie a kvarta osmiletých gymnázií,  

    prima a sekunda šestiletých gymnázií 

HS  studenti (hoši)  1. – 4. ročník středních škol 

    kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 



  
Pravidla:   Soutěží se podle pravidel orientačního běhu ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). 

Závodník musí proběhnout závod všemi kontrolami v určeném pořadí. 
 

Účast: V krajském přeboru může startovat v družstvu školy v každé kategorii maximálně 5 závodníků. 
V případě účasti vyššího počtu je nutno soupisky 5 závodníků uzavřít nejpozději na prezentaci 
v 9:00. Další závodníci školy startovat mohou v závodě jednotlivců, ale bez možnosti získat body 
v soutěži škol. 

V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku. Závodníci nemohou startovat ve vyšší 
věkové kategorii !!!  

 
Prezentace:  8:30 – 9:00 v centru závodů (prezentuje vedoucí družstva) 
 
Vzdálenosti: Start a cíl v centru závodu. 
 
Start 00:  9:30  
  
Startovní listiny:  Budou zveřejněny na shromaždišti a na startu. Všichni závodníci startují v čase určeném 

startovní listinou. 
 
Popisy kontrol: si vyzvedněte samoobslužně v centru závodu. Jsou v podobě piktogramů (pro zkušené 

závodníky) a ve slovní podobě (pro začátečníky). Popisy kontrol obsahují kód každé kontroly 
(nutno zkontrolovat jestli razíte správnou krabičku) a popis umístění kontroly v terénu. 

Způsob ražení: Bude užito elektronické ražení systému Sportident - kontaktní ražení.  

 Závodník je povinen si čip vynulovat (v krabičce CLEAR ve 2. startovním koridoru) a orazit 
krabičku START (hned za startovní čárou).  

Zapůjčení čipů: Vedoucí družstev si zapůjčí od pořadatele SI čipy pro závodníky, kteří je nevlastní. Po skončení 
závodu je nutné vypůjčený čip po jeho vyčtení vrátit. Za ztrátu se účtuje 1000,- Kč. 

Parametry tratí: 
(nejkratší možné vzdálenosti)  
  

kategorie délka (km) převýšení (m) kontrol 

D3 1,8 (po fáborkách) 10 9 

D5 2,1 20 12 
D7 2,7 20 15 
D9 2,9 30 18 
DS 3,7 30 24 
H3 1,8 (po fáborkách) 10 9 
H5 2,1 20 12 

H7 3,0 30 20 
H9 3,5 30 21 
HS 4,1 30 26 

 
Kategorie D3 a H3 budou vedeny po červenobílých fáborkách. Závodník si však může zkrátit trať podle mapy. 

Závodníci ostatních kategorií závod proběhnou postupy podle vlastní volby podle mapy.  

Závodníci musí proběhnout všemi kontrolami v určeném pořadí (1, 2, 3,… ). Razí se každá kontrola i cílová krabička. 

V prostoru závodu je více kontrol vedle sebe – před oražením kontrolujte jejich kódy podle popisů kontrol. 

V případě, že: 
- do čipu orazíte nesprávnou kontrolu – nevadí, můžete pokračovat dále v postupu;  
- zjistíte, že jste nějakou kontrolu zapomněli - je třeba se na ni vrátit a následné kontroly oběhnout znovu, abyste 

dodrželi určené pořadí kontrol. 



 
Předpokládané časy vítězů:  15 - 20 minut 
 
Terén: Areál ploché dráhy, areál školy, park, bytová zástavba 
 
Mapa:   Plochá Dráha, měřítko 1:4000, formát A4, mapový klíč ISSprOM 2019-2, stav 2022 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny 
 
Zvláštní mapové značky: 

                 

Předchozí mapa prostoru závodu bude vyvěšena v centru závodu. 

Během závodu je zakázáno vstupovat do oblastí definovaných jako zakázané a překonávat liniové 
objekty definované jako zakázané mapovým klíčem, resp. Pravidly OB. Jedná se o mapové značky 
(podle  https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issprom2019-2i22cz.pdf): 

 515 Nepřekonatelná zeď 

 518 Nepřekonatelný plot nebo zábradlí,  
 

 520 Oblast se zákazem vstupu, 

 529 Výrazný nepřekonatelný liniový objekt,  
 

    

Upozornění pro závodníky: 

- Tratě se kříží, věnujte pozornost správnému pořadí kontrol.  

- Kontroly jsou blízko sebe, dávejte pozor na správné kódy kontrol. 

- Mantinel:  Podél ploché dráhy je mantinel výšky cca 1,30 m. Průchody mantinelem jsou v mapě 
zvýrazněny značkou č. 519 Průchod. Mantinel je v mapě znázorněn značkou č. 516 Překonatelný 
plot nebo zábradlí (tenká čára) a proto je povoleno mantinel kdekoliv přelézat. Upozorňujeme, že na 
žádném postupu není přelézání mantinelu výhodnějším postupem. 

                                   Průchod mantinelem      Mantinel je možné přelézat. 

  



- Mostek: V prostoru závodu se nachází mostek, který je možno přebíhat vrchem i podbíhat spodem.  

        Mostek v areálu ploché dráhy 

- Potrubí: Prostorem závodu vede potrubí nadzemního parovodu. V mapě je použita značka 529 
Výrazný nepřekonatelný liniový objekt (tlustá čára). Potrubí lze při závodě překonat POUZE V 
JEDINÉM MÍSTĚ, které je v mapě vyznačeno značkou 528 Výrazný liniový objekt (překonatelný = 
tenká čára). Tímto místem prochází i fáborkovaná trať. Překonání potrubí v jiném místě je 
ZAKÁZÁNO. Potrubí v místě průchodu je nutné podlézt - podchozí výška je pouze 130 cm (viz 
obrázek na další straně). Dávejte pozor na hlavu, budete ji ještě potřebovat na další kontroly! 

  Jediný možný průchod pod potrubím 

     

Bezpečnost: Závod se koná v obytné části města za běžného provozu. Tratě jsou však vedeny především 
v areálu školy a ploché dráhy, pouze v jedné části je nutné běžet po málo frekventované ulici, zde 
pořadatel zajistí dozor. Je-li to možné, tak běhejte po chodníku. 

Pití:  Šťáva v cíli 

První pomoc:  V cíli je možné ošetřit pouze drobná poranění. 

Časový limit:  60 minut 

Uzavření cíle:  11:45 

Vybavení:  Doporučujeme sportovní oblečení se zakrytými nohami a běžeckou obuv, buzolu, SI čip, popisy 
kontrol (k vyzvednutí v centru závodu) a v případě deště „mapník“ (= igelitový obal na mapu, 
např. euroobal). 

Zákaz použití obuvi s hřeby! 



Hodnocení:  Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.  
Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci školy!  
Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvíce obsazené kategorii x 2. 
(Znamená to, že v případě 12 družstev (v nejvíce obsazené kategorii) se prvnímu 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!) 
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů 
družstva. 
Soutěž družstev se vypisuje v těchto kategoriích, ve kterých se sčítají body z těchto kategorií 
jednotlivců: 
- I stupeň, 1.-3. třída:   D3+H3 

- I.stupeň,  4.-5. třída:  D5+H5  

- II. stupeň:    D7+H7+D9+H9 – vítězná škola postupuje do celostátního kola 

- Střední školy:   DS+HS – vítězná škola postupuje do celostátního kola 

Vyhlášení:  Ve 12:15 proběhne vyhlášení 3 nejlepších závodníků v každé kategorii jednotlivců a 3 nejlepších 
družstev ve všech kategoriích družstev. 

 
Doplňující pokyny:  Účastníkům závodu je zakázáno vstupovat do prostoru závodu mimo čas jejich startu a 

proběhnutí cílem.  
Mapy se odevzdávají v cíli do 10:45 

 
Informace: Jana Bartošová, 606753540; bartosova.jana@volny.cz,   

podrobnosti na: https://mlokml.cz/poradame/ 
 
Jury:    Hana Fišáková, Marek Petruš, Karel Rambousek 
 
Hlavní pořadatelé: Ředitel závodu:   Jana Bartošová R3 

Stavitel tratí:   Josef Milota R1 
Hlavní rozhodčí:  Luděk Bartoš R1 
 

Prostor závodu: 

 


