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přebor škol okresu Trutnov pro školní rok 2014/2015 

2. závod seriálu podkrkonošských oddílů OB – PLŽ 2015 

veřejný závod pro příchozí – i mimo okres Trutnov 

 
Pořadatel:    OR AŠSK okresu Trutnov 

 

Soutěž:    Okresní kolo OB škol (trutnovsko) – postupová soutěž 

2.závod PLŽ 2015 

Otevřený závod pro přihlášené školy – žáky ZŠ a SŠ a pro další přátele OB 

 

Technické provedení. SPŠ  Trutnov – ŠSK „SPRINT“ 

TJ Lokomotiva Trutnov o.s.- oddíl OB 

 

Termín:   12. května 2015 (úterý) 
  

Místo konání (centrum): odbočka ze silnice Pilníkov – Vítězná Kocléřov  (9 km JZ od Trutnova) 

   P=500 metrů po asfaltové spojce – bude značeno   

   http://mapy.cz/s/hxO0   50°30'33.991''N, 15°49'30.428''E  

 

Soupisky (přihlášky): Do 10. května 2015 20:00 hod na předepsaném tiskopise zaslat jmenovitý seznam 

závodníků (jméno, příjmení, škola, ročník narození, kategorie, číslo SI čipu).  

Posílejte výhradně elektronickou poštou na adresu: killar.marek@gmail.com  

Originál soupiska potvrzena ředitelstvím školy - na prezentaci (pouze školy okr. TU) 

 

Parkoviště:   přímo v centru   

 

Prezentace a start:  průběžně od 15:45 do 16:15 případně dle ohlášeného pozdního příjezdu 

    start 000: 16:30 

 

Časový limit:   60 minut pro všechny kategorie 

 

Organizační výbor:  Petr Karajanis, SPŠ Trutnov, Školní 101, garant soutěže 

   Milan Rejmont – Lokomotiva Trutnov, organizátor soutěže 

 

Kategorie:     ZŠ -  4. – 5.třída - DII, HII ...........................HD 10 – nepostupují do krajského kola  

                                               ZŠ -  6. – 7.třída - DIII, HIII ........................ HD 12 

  ZŠ -  8. – 9.třída - DIV, HIV ....................... HD 14     

  SŠ -  1. – 4.ročník - DV, (DS) ...................... D16 

                                               SŠ -  1. – 4.ročník - HV, (HS) ...................... H16 

                                               Přátelé OB  kratší trať .................................. P4 

                                               Přátelé OB  delší trať ................................... P6 

          

Startují:     Řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínku účasti (věk, třída). 

         ŽÁCI  ZŠ a SŠ+JEJICH VEDOUCÍ budou startovat pod HLAVIČKOU SVÉ ŠKOLY. 

    Počet závodníků v kategorii z jedné školy není omezen. 

  Příchozí startují v kategorii P4 a P6.   

 

Ražení:     Sportident, kdo nemá vlastní SI čip, bude mu bezplatně zapůjčen 

 

Popisy:     Piktogramy, budou k dispozici v centru závodu, jsou vytištěny i na mapě 

 

Hodnocení soutěže škol: Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se 

přidělují dle počtu zúčastněných družstev x 2. Při účasti 10 družstev má vítěz 20 bodů, 
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další o bod méně. Třetí z družstva neboduje a body nebere, ale ani neumořuje. 

V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů 

bodujících členů družstva. 

 Body do soutěže družstev se sčítají takto: 

 D5, H5, D7, H7, D9, H9 (resp. DHII, DHIII, DHIV - 2. stupeň ZŠ a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií) 

 DS, HS (resp. DV, HV - střední školy) 

  

Vzdálenosti:   parkoviště, start i cíl = v centru  

 

Stavba tratí:   Milan Rejmont 

 

Typ závodu a terén: Klasická trať, různá průběžnost, místy podrost ztěžující běh (ostružiny, náletové 

dřeviny) a pro starší kategorie i krátké kamenité úseky – chraňte dolní končetiny 

 

Mapa:     LIŠKÁRNA II , stav: léto 2007  E= 5m – částečná revize jaro 2015  

   pozor na klasifikaci porostů 

 

Podmínky účasti:  Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav závodníků. Dozor nad žáky po dobu 

dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající 

škola (Vyhláška č. 55/2005 Sb. § 7 odst. 2). 

 

Vyhlášení výsledků:    co nejdříve po doběhu posledních závodníků-jednotlivci, družstva, pouze ZŠ a SŠ 

 

Materiální zajištění:  Družstva se zúčastní na vlastní náklady (doprava) - STARTOVNÉ SE NEVYBÍRÁ 

 

Ceny:   Jednotlivci na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží diplomy, medaile a upomínkové 

ceny. Vítězná družstva obdrží diplomy a upomínkové ceny. 

 

 Pojištění:  Soutěže AŠSK ČR nejsou pojištěny. Účastníci nejsou pojištěni proti ztrátám a 

zraněním, a pokud způsobí jakékoliv materiální škody, uhradí je z vlastních 

prostředků. 

   

Postup:  Soutěž je postupová pro školy okresu TU do krajského kola   

                                              Krajské kolo se koná 20. 5. 2015 v Hradci Králové (SHK – Jan Netuka) 

 http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/TerminovkaDetail.aspx?ID=738 

 

                                             Celostátní přebor se koná 10. 6. 2015 v Ostravě 

 http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/TerminovkaDetail.aspx?ID=634 

 

Výsledky a informace: www.ltu-ob.cz  , www.spstrutnov.cz 

 http://krob.eso9.cz/Default.aspx 

   

Kontakt:   Milan Rejmont - mobil 731 234 763,  rejmont@spstrutnov.cz 

                      Marek Killar  - killar.marek@gmail.com  

                                                

Různé:    Šatny vlastní stany v prostoru cíle, případně příznivého počasí pod širým nebem; 

                                               pořadatel neručí za odložené věci 

 

Počasí:                                 http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php?run=latest&all=on 

 

 

Přílohy:   Plánek centra a tiskopis přihlášky 

 

 

                     Mgr. Petr Karajanis Dis.                       Milan Rejmont  

                           garant soutěže                                                                                          organizátor soutěže 

                            SPŠ Trutnov                                   Lokomotiva Trutnov o.s.  
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