
OLYMPIÁDA  ŠKOL V ORIENTAČNÍM  BĚHU 2005 
Krajské kolo 

 
Pořadatel: Základní škola, Smetanova 745, 583 01 Chotěboř  
Datum:  úterý 17.5.2005 
Shromaždiště: Chotěboř – fotbalový stadion 
Prezentace: do 9:00 hod na shromaždišti 
Start 000: 9:30 hod 
Přihlášky: na předepsaném formuláři do 1.5.2005 na adresu: 
   Základní škola 
   Mgr. Eva Voborníková 
   Smetanova 741 
   583 01 Chotěboř 
Mapa:  Koukalky II – 1:10 000, E = 5m, stav jaro 2004, není vodovzdorně upravena 
Tratě:  pro výkonnostní kategorii C až D – zkrácené délky 
Terén:  část města a příměstský les 
Kategorie: II.  starší děti  4.-5.ročník ZŠ  D5, H5 ( 1993, 1994, 1995), děvčata, chlapci 
                        III.mladší žáci  6.-7.ročník ZŠ  D7, H7 ( 1991, 1992, 1993), děvčata, chlapci 

prima,sekunda víceletých gymnázií               
                        IV.starší  žáci   8.-9.ročník  ZŠ  D9, H9 ( 1989, 1990, 1991), děvčata, chlapci 

tercie a kvarta   osmiletých gymnázií, 
prima a sekunda šestiletých gymnázií 

                       V.  studenti    1.-4.ročník SŠ   DS, HS ( 1985, 1986, 1987, 1988, 1989) ženy, muži 
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií 
tercie  až sexta   šestiletých  gymnázií 

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat předem přihlášení: 
                      a) žáci  příslušného ročníku 
                      b) žáci  příslušného roku narození uvedeného výše 
                      přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně ! 
 
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu pro rok 2005 
Účast družstva: V krajském kole může za družstvo startovat v každé kategorii vždy  maximálně 5 

závodníků. 
V krajském kole se kategorie II (D5, H5) počítá jako samostatné družstvo ZŠ. 
Nepostupuje do celostátního finále. 
Kategorie III. (D7, H7) a IV. (D9, H9) se počítají dohromady a taky tak postupují do 
celostátního finále. 
Kategorie SŠ V. (DS, HS) postupují do celostátního finále. 

Pokyny: Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený vedením školy. Za zdravotní 
stav závodníků odpovídá vysílající složka. Startovné se neplatí, dopravu hradí 
vysílající složka. 

Bodování: 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 do 
soutěže družstev se sčítají : 
                        V kategorii II.  D5 + H5                     jen do krajského kola 
                        V kategorii III. +IV = D7 + H7 + D9 + H9 
                        V kategorii V. DS + HS 

Postup: Do celostátního finále postoupí vždy vítězné družstvo.  
Vyhlášení vítězů:  v každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci a družstva 
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