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INFORMACE: 

KRAJSKÉ FINÁLE: 

Finále Přeboru škol  Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se koná  

28.5.2014 ve Frýdku Místku 

CELOSTÁTNÍ  FINÁLE PŘEBORU škol  v orientačním běhu: 

Celostátní  finále se koná 11.6.2014 – Turnov 

INFORMACE: http://krob.eso9.cz/ 

 

 

http://krob.eso9.cz/


Přebor škol okresu Frýdek Místek 
pořádá 

Český svaz orientačního běhu, Asociace školských sportovních klubů 

Technické provedení: TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

 

Zveme žáky základních a středních škol z okresu Frýdek Místek na (základní) okresní kolo 

soutěže. 

Datum konání:  středa 21.5. 2014 

Místo :   Lesopark, Třinec 

Sraz a prezentace : Tribuna na stadionu STARS  8.30 - 9.00 hod. 

Start :   9,30 hod. 

Vyhlášení výsledků : 11,30 – 12,00 hod. 

Ukončení akce : 12,00 hod. 

Přihlášky :   do 15.5.2014  na níže uvedenou e-mail adresu. 

   Přihlášky zasílejte jmenovité, na prezentaci je možné provést změny. 

V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet 

závodníků. 

e-mail: annagavendova@seznam.cz 

Informace: tel. 558 658533, mobil 776 862871 
Účast závodníků je bezplatná. 

Kategorie :   

DI D3 mladší děti (děvčata) 1.-  3. ročník ZŠ, rok nar. 2007,2006,2005,2004 

DII D5 starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok nar. 2004,2003, 2002 

DIII D7 mladší žactvo (děvčata) 6. – 7.ročník ZŠ, rok nar. 2002, 2001, 2000 

prima,sekunda osmiletých gymnázií 

DIV D9 starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník ZŠ, rok nar. 2000,1999, 1998,1997 

tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a 

sekunda šestiletých gymnázií 

DV DS studenti (děvčata) 1.- 4. ročník středních škol, rok nar. 

1998,1997,1996,1995,1994 

kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až 

sexta šestiletých gymnázií 

HI H3 mladší děti (hoši) 1.-  3. ročník ZŠ, rok nar. 2007,2006,2005,2004 

HII H5 starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok nar. 2004,2003, 2002 

HIII H7 mladší žactvo (hoši) 6. – 7.ročník ZŠ, rok nar. 2002, 2001, 2000 

prima,sekunda osmiletých gymnázia 

HIV H9 starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník ZŠ, rok nar. 2000,1999, 1998,1997 

tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a 

sekunda šestiletých gymnázií 

HV HS studenti (hoši) 1.- 4. ročník středních škol, rok nar. 

1998,1997,1996,1995,1994 

kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až 

sexta šestiletých gymnázií 

 

KRAJSKÉ KOLO – 28.5.2014 – Frýdek Místek 

• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li 

se zúčastnila okresního kola. 

• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii  

5 závodníků. 

• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 

mailto:annagavendova@seznam.cz

