SKOL CUP 2015
Závod v orientačním běhu pro MŠ, ZŠ a SŠ (dopoledne)
Veřejný závod v orientačním běhu (odpoledne)
Rozpis
Pořadatel:

Klub orientačních sportů při TJ Lokomotiva Krnov (KRN)
ve spolupráci se Střediskem volného času Méďa Krnov
a SK Haná Orienteering (OOL)

Datum konání:

18. června 2015 (čtvrtek)

Místo konání:

Krnov – Hlavní náměstí a jeho přilehlé okolí

Centrum:

Hlavní náměstí (mapa)

Klasifikace závodu:

Jednodenní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol

Prezentace:

8:00 – 9:00
pro MŠ, ZŠ a SŠ
14:00 – 16:00 pro veřejnost

Start 00:

9:30 intervalově dle startovní listiny (MŠ, ZŠ a SŠ)
14:30 volný start (veřejnost)

Cíl:

předpokládané uzavření cíle pro závod MŠ, ZŠ a SŠ je 12:00,
pro veřejný závod je v 17:00

Vzdálenosti:

start i cíl v blízkosti centra

Způsob ražení:

Elektronický razicí systém SPORTident –
závodník má na prstu čip, do kterého se vložením do speciální
krabičky zaznamenává průchod kontrolou. Po doběhu se čip „vyčte“
a závodník zjistí celkový čas závodu a jednotlivé mezičasy mezi
kontrolami. Ztráta zapůjčeného SI čipu = 700 Kč.

Kategorie:

MŠ, ZŠ a SŠ

děvčata

MŠ – děvčata, hoši
1. až 3. ročník ZŠ
4. až 5. ročník ZŠ
6. až 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. až 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda
D9
šestiletých gymnázií
1. až 4. ročník SŠ, kvinta a oktáva osmiletých gymnázií, tercie a sexta
DS
šestiletých gymnázií
H3 1. až 3. ročník ZŠ
H5 4. až 5. ročník ZŠ
H7 6. až 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. až 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda
H9
šestiletých gymnázií
1. až 4. ročník SŠ, kvinta a oktáva osmiletých gymnázií, tercie a sexta
HS
šestiletých gymnázií
V kategorii MŠ mohou děti závodit ve skupinách (dvojice, trojice apod.). Po celou dobu závodu
bude k dispozici Malá škola orientačního běhu, kde budou vysvětleny základy orientačního běhu.
Členové oddílu KRN Vám budou kdykoliv k dispozici poradit, vysvětlit či pomoci.
hoši

MŠ
D3
D5
D7

Veřejný závod
T1
T2
T3

jednoduchá kratší trať
jednoduchá delší trať
náročnější delší trať

Přihlášky:

Do pátku 12. 6. 2015 na soupisce (viz. příloha níže) na adresu:
veronika.kozlikova@svcmeda.cz

Startovné / vklady:

10,- Kč

Mapa:

Krnov, 1:4 000, ekvidistance 2,5m, stav 06/2015, ISSOM, mapoval Jiří
Sýkora, formát A4

Terén:

Městský, parkový

Občerstvení: pití po doběhu závodu
Vyhlašování: Pro MŠ, ZŠ a SŠ proběhne mezi 11:30-12:00 vyhlášení závodníků umístěných na
1. - 3. místě, kteří obdrží medaile, věcné ceny (buzoly pro orientační běh), a také
nějakou sladkost. Veřejný závod se nebude vyhlašovat.
Upozornění:

V případě velmi nepříznivého počasí (déšť, bouřka) bude závod přesunut na
náhradní termín.
Bezpečný pohyb v závodním prostoru bude zajišťovat Městská policie.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel ČSOS

Informace:

web: http://koskrnov.cz/zavody/skol-cup-2015/
web: http://www.svcmeda.cz/index.php/akce/
Veronika Kozlíková, e-mail: veronika.kozlikova@svcmeda.cz, tel. 775 055 215

Funkcionáři závodů: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Veronika Kozlíková
Jan Hrouza
Pavel Rychlý

Partneři závodu

Přihláška a soupiska na SKOL CUP 2015
Veřejný závod v orientačním běhu pro MŠ, ZŠ a SŠ
Škola: ………………………………………………………………………………………………
Zodpovědná osoba: …………………………………………………………………………
Kontakt – telefon: ……………….………
– e-mail: …………………………
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Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na:
veronika.kozlikova@svcmeda.cz

třída

