
OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, Pardubice 

 

LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 

2022/2023 

XXXXXIII. ročník 
 

Řád soutěže: 
1. Liga má ve školním roce 4 kola, dvě na podzim a dvě na jaře. 

2. Liga je soutěží základních škol a jednotlivců v těchto kategoriích:  

D 10 - dívky do 4. třídy  H 10 - hoši do 4. třídy 

D 12 - dívky 5. - 6. třída  H 12 - hoši 5. a 6. třída 

D 14 - dívky 7. - 9. třída  H 14 - hoši 7. - 9. třída 

3. První závodník v každém kole v kategorii získá 20 bodů, každý další o bod méně. 

4. Do celkového pořadí škol v jednotlivých kolech se hodnotí 2 nejlepší závodníci školy v každé 

kategorii. 

5. Konečné hodnocení škol je dáno součtem všech bodových hodnot školy ve 4 kolech. 

6. Do konečného hodnocení jednotlivců se každému závodníkovi započítávají výsledky nejlepších 

3 závodů. 

7. Výsledky a další informace najdete na webové stránce http://lpu.cz/liga. 
 

Rozpis I. a II. kola: 
1. Termín a místo konání:  

I. kolo – 21. 9. 2022 (středa) – centrum: V roh lesa (ulice v Zahrádkách a U lesa), bude značeno 

ze zastávky autobusu č. 8 Dubina-točna  

II. kolo – 5. 10. 2022 (středa) – centrum: Studánka; bude značeno z konečné trolejbusu č. 1 na 

Slovanech 

2. Prezentace: 13.15 – 13.40 hod., prezentaci provedou vedoucí družstev jednotlivých škol. 

3. Start: v 14.00 hod. (závod potrvá asi do 16 hod.) 

4. Přihlášky: nejpozději do 14. 9. 2022 na e-mail lpu@vco-ob.cz. Přihláška musí obsahovat tyto 

údaje: kategorie, příjmení a jméno. Přihláška je platná na I. i II. kolo (případné změny pro II. kolo 

nahlaste do 28. 9. 2022). 

5. Informace: Případné dotazy odpoví Ladislava Víchová (tel. 737860320) resp. Petr Klimpl 

(602619991). 

6. Upozornění: Závod se koná za každého počasí, závodníci budou mít s sebou náhradní oděv a obuv 

a pláštěnku. 

7. Vedoucí družstva školy ručí za kázeň dětí jemu svěřených před závodem a po něm.  

 


