
Ostravská tělovýchovná unie – Městský svaz orientačních sportů Ostrava 
Vás srdečně zve   na 

DEN ORIENTACE v PŘÍRODĚ – „S mapou běhá celá O S T R A V A !!! 2013“                                                 
XXIII. ročník závodu v orientačním běhu 

„O TRIČKO MISTRYŇ SVĚTA 20!3“ 
                        Městského finále soutěže PŘEBORU ŠKOL 2013 

Závod se koná pod záštitou pana Mgr. Karla Sibinského, starosty Městského obvodu Ostrava - Jih 
              za finanční podpory Městského obvodu Ostrava - Jih  

 
Pořadatel: Ostravská tělovýchovná unie - Městský svaz orientačních sportů Ostrava 
Technické ZŠ a MŠ Alberta Kučery 
provedení: sportovní klub - free.lepus.cz 

Orienteering  FiZA  team Ostrava 
 

Datum konání: 7. května 2013 – úterý – bude se konat za každého počasí!!! 
Typ závodu: postupový závod od okresního finále družstev základních a středních škol 

Krajské finále bude v Opavě  dne 15.5.2013 
Republikové finále PŘEBORU ŠKOL 2012 bude 5.6. 2013 v Táboře      

                                            
Místo konání: Ostrava -  Hrabůvka   ZŠ a MŠ  Alberta Kučery 
Prezence: od 7,45 do 8,15  – areál ZŠ a MŠ Alberta Kučery, jídelna školy a okolí  
Start 00:00: v 8,30 hodin 
Mapa:  A.Kučery 2013,  měřítko 1:4 000, E = 2m 
Ražení: Kleštičkami do papírových průkazek 
Informace: http://msob-ostrava.wz.cz//index.php 

Na této stránce jsou uvedeny výsledky, fotografie z přípravných akcí S mapou 
běhá celá Ostrava a budou z  25.4.2013 .  
Najdete zde: Rozpis, fotografie z terénu a další podrobnosti k závodu 

Přihlášky: do 30. dubna  2013 na adresu:  zajfizas@seznam.cz 
Forma přihlášek: nejlépe jmenovité přihlášky, vzhledem k tomu, že závod musí být  
                                   ukončen do 11,20 hodin prosíme maximální počet přihlášených: 
                        D5- 5,H5- 5, D7-5,H7-5,D9- 5,H9-5 = 30 lidí za školu  
Kategorie: D 5 –  žákyně 4. - 5. tříd ročníků narození: 2003, 2002, 2001,     

H 5 – žáci 4. - 5. tříd ročníků narození: 2003, 2002, 2001,    
 

D 7 – žákyně 6. - 7. tříd ročníků narození: 2001, 2000, 1999    
H 7 – žáci 6. - 7. tříd ročníků narození: 2001, 2000, 1999, primy a sekundy 

víceletých gymnázií 
 

D 9 – žákyně 8. - 9. tříd ročníků narození: 1999, 1998, 1997, 1996 
H 9 – žáci 8. - 9. tříd ročníků narození: 1999, 1998, 1997, 1996 tercie a kvarty

    osmiletých gymnázií a prima a sekunda šestiletých gymnázii 
 

DS - studentky středních škol 1. - 4. ročníků narozených: 1993-1997 
HS - studenti středních škol 1. - 4. ročníků narozených:    1993-1997 kvinty až oktávy 

osmiletých gymnázii, tercie až sexta šestiletých gymnázii 
 Družstva škol: Složená z kategorii D 5+H 5 - postup do krajského finále 15.5.2013  

Složená z kategorii D7+H7+D9+H9 - postup do krajského finále15.5.2013 
Složená z kategorie DS+HS - postup do krajského finále  15.5.2013 

Bodování: vždy nejlepší dva z družstva v každé kategorii. První závodník obdrží tolik bodů, kolik 
se zúčastní družstev *2 (při účasti 10 družstev obdrží první 20 bodů a další bodující o 
bod méně.) 



 
 
Poznámka: V závodě mohou startovat pouze zdraví jedinci. Za zdravotní stav ručí vysílající 

složka. Pořadatelé neručí za odložené věci v areálu jídelny ZŠ a MŠ A.Kučery. 
K závodu je potřebné mít busolu a obal na průkaz! 

                                    
 
Ceny:  Závodnici na 1. místě v kategoriích D5, H5, D7, H7, D9, H9, DS, HS obdrží 

originální cenu. Vítězné družstvo obdrží POHÁR starosty Městského obvodu 
Ostrava-JIH, taktéž družstvo na druhém a třetím místě. 

 
Činovníci: Ředitel  závodu: Mgr. Josef   Zajíc       

Hlavní rozhodčí: Mgr. Josef   Zajíc  
Stavitelka tratí: Mgr. Petra Zajícová R III. 

 
 
 
V Ostravě  dne  12. dubna 2013                                                         Mgr. Zajíc Josef  
                                                                                                 hlavní rozhodčí 
 


