
HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013

PROPOZICE

Orientační běh

Pořadatel:
Zlínský krajský svaz orientačního běhu ve spolupráci s TJ Slovan Luhačovice a SKOB Zlín

Personální zabezpečení:
Ředitel závodu: Libor Slezák
Přihlášky na závody: Radek Vintr
Stavitelé tratí a hlavní rozhodčí budou určeni později.

Termín konání:
24.-25.6. a 27.6.2013

Kategorie:
DM – dívky mladší (ročník narození 2000 a 2001)
HM – chlapci mladší (ročník narození 2000 a 2001)
DS – dívky starší (ročník narození 1998 a 1999)
HS – chlapci starší (ročník narození 1998 a 1999)

V každé kategorii soutěží jeden zástupce z každého kraje. Týká se všech závodů.

Počet účastníků:
4 závodníci a 1 doprovod.

Hodnocení:
Závodí se podle Pravidel OB, typy závodů a směrné časy dále podrobně u jednotlivých závodů.
Vítězí vždy závodník s nejnižším časem, který má v pořádku oražené všechny kontroly.

Závody:

Typ závodu: sprint, pro všechny kategorie 12-15 minut pro vítěze
Kategorie: DM, DS, HM, HS

Termín závodu: pondělí 24.6.2013, start 00=13 hod, předpokládaný čas závodu 12 - 15 hod
Prostor závodu: Bartošova čtvrť
Centrum závodu: Zlín
Mapa: z roku 2005, revize (jaro 2013)
Hodnocení: městská klidná lokalita, orientačně zajímavá



Typ závodu: Dvojčlenné čtyřúsekové štafety (žák i žákyně běží každý dva úseky)
Kategorie: DHM ,  DHS , předpokládaný čas vítěze DHM 40 minut, DHS 48 minut

Termín závodu: úterý 25.6.2013, start 00 = 11 hod, předpokládaný čas závodu 10 - 13 hod
Prostor závodu: Luhačovice, lázeňské náměstí a okolí, přilehlý les
Centrum závodu: Lázeňské náměstí – Společenský dům
Mapa: z roku 2006, revize (jaro 2013)
Hodnocení: klidná lokalita prostoru lázní prostá dopravních problémů, orientačně 

zajímavá se změnou charakteru závodního prostoru (zástavby, park, 
lesopark, les)

Doprava : bude zajištěna pořadatelem

Typ závodu: Middle – krátká trať, čas vítěze 25 minut pro DM a HM, 30 minut pro DS 
a HS

Kategorie: DM, DS, HM, HS

Termín závodu: čtvrtek 27.6.2013, start 00 = 10 hod, 
                             předpokládaný čas závodu 8.30 - 12.30 hod
Prostor závodu: Mladcová – Přední vrch 

(mezi Mladcovou, Rackovou, Zboženskými rybníky a silnicí Mladcová –
Racková)

Centrum závodu: Lanové centrum CVAK, Mladcová
Mapa: z roku 2011, revize (jaro 2013)
Hodnocení: orientačně velmi zajímavý prostor, to nejlepší z okolí Zlína,

V lanovém centru i mokrá varianta pro cca 70 lidí.

Za Orientační běh
Libor Slezák a Radek Vintr


