
ROZPIS 

orientačního závodu 

PO STOPÁCH DÁŠEŇKY 

Přebor Gymnázia Karla Čapka v orientačním běhu 

Pořádá: Gymnázium K. Čapka ve spolupráci s OK Dobříš a za podpory Města Dobříš a společnosti 

Doosan Bobcat, technické zajištění SC vebr-sport 

Termín: středa 12. 9. 2018 

Místo: Dobříš, Anglický park 

Kategorie:  

H7 – hoši z tříd prima a sekunda, D7 – dívky z tříd prima a sekunda 

H9 – hoši z tříd tercie a kvarta, D9 – dívky z tříd tercie a kvarta 

HSA – hoši z tříd kvinta, sexta, 1. ročník, DSA – dívky z tříd kvinta, sexta, 1. ročník 

HSB – hoši z tříd septima, 2. a 3. ročník, DSB – dívky z tříd septima, 2. a 3. ročník 

Časový rozpis: 

8 – 10 hod.: kategorie HD7 (prima, sekunda) 

9:40 – 11:40 hod.: kategorie HD9 (tercie, kvarta), část HDSA a HDSB (kvinta, septima) 

11:40 – 13:45 hod.: kategorie HDSA a HDSB (sexta, 1. ročník a 2. a 3. ročník) 

Mapa: speciální mapa pro orientační běh (specifické mapové značky), měřítko 1:5.000 

Tratě: vedené po cestách i terénem v Anglickém parku, délka tratí dle kategorií od cca 1,0 km pro 

nejmladší kategorie po cca 1,7 km pro nejstarší. Tratě nejsou značeny fáborky, postup si každý 

závodník volí podle mapy. Kontroly je třeba absolvovat v předepsaném pořadí. 

Kontroly a časomíra: systém Sport Ident, každý závodník bude mít zapůjčen elektronický čip, do 

kterého si potvrdí průchod kontrolami. Kontroly jsou vybavené měřící jednotkou Sport Ident a 

červenobílým lampionem. 

Hodnocení výsledků: vyhlašují se první tři závodníci v každé kategorii; v případě, že se na prvních 

třech místech umístí orientační běžci se závodní registrací, budou navíc vyhlášeni i další závodníci 

(nejlepší neregistrovaní o-běžci). 

Pořadí v každé kategorii je dané celkovým časem (od startu do cíle), za chybějící kontrolu je 

penalizace 10 min.  

Bude vyhlášena také soutěž o nejlepší třídu GKČ (1. – 3. místo). Pro hodnocení tříd budou sečteny 

body nejlepších tří chlapců a dívek z každé třídy. Pro účely bodování se body udělují v pořadí od 



nejlepšího takto: 20 – 17 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (tj. boduje nejlepších 15 

v každé kategorii). 

Společné vyhlášení nejlepších jednotlivců a tříd proběhne ve čtvrtek 13. 9. 

Podmínky konání akce: závod se koná za každého počasí, přizpůsobte tomu své obutí a oblečení. 

Možnost převlečení v šatnách školy. Doporučujeme dlouhé lehké kalhoty nebo repelent jako ochranu 

před klíšťaty a komáry. 

Další informace: v týdnu před akcí na www.gymkc.cz  

 

Martina Brabencová      Kamil Arnošt 

Gymnázium K. Čapka, Dobříš     OK Dobříš, oddíl sportů v přírodě 

 

http://www.gymkc.cz/

