Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
PROPOZICE – orientační běh
Pořadatel:
Olomoucký krajský svaz orientačních sportů z pověření Olomouckého kraje
Disciplíny:
sprint, sprintové štafety, krátká trať
Národní koordinátor:
Ivan Matějů, místopředseda ČSOS, li.matejaci@volny.cz, 602 251 275
Předseda krajského svazu:
Marek Otruba, marek.otruba@email.cz, 606 692 638
Ředitel soutěže:
Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz, 602 730 417
Hlavní rozhodčí:
Jindřich Smička, jindrich.smicka@email.cz, 605 229 656
Termín konání:
20. – 25. června 2021
Místo konání:
Olomouc, hrad Helfštýn
Věkové kategorie:
Žáci a žákyně starší – ročníky narození 2007 – 2008 (H14, D14)
Žáci a žákyně mladší – ročníky narození 2009 – 2010 (H12, D12)
Nemohou startovat závodníci jiných ročníků narození.
Přihlášky a pravidla pro účast:
Zajištují jednotlivé kraje dle termínů a požadavků organizátora 10. LODM. Závodník musí mít hlášeno
trvalé bydliště v kraji, který reprezentuje.
Počty startujících (za jednotlivé kraje):
Starší žáci (H14): 2
Starší žákyně (D14): 2
Mladší žáci (H12): 2
Mladší žákyně (D12): 2
Vedoucí (trenéři): 2
Možnost povolání náhradníka v průběhu soutěží:
v případě lékařsky doloženého zranění či nemoci pouze do závodu štafet, tento náhradník také musí
být zapsaný v akreditačním systému.
Ubytování a stravování:
Společně s dalšími reprezentanty jednotlivých krajů v ubytovacích zařízeních – zajišťuje organizátor
10. LODM.
Kancelář závodů:
V prostorách Olympijského domu a mobilní v místech konání jednotlivých disciplín.
Zdravotní zabezpečení:
Zdravotník v cíli jednotlivých závodů (2 x Olomouc, 1 x hrad Helfštýn)
Pravidla:
Závodí se podle platných Pravidel ČSOS a těchto propozic.
Možnost tréninku:

Bude poskytnut tréninkový prostor, ve kterém bude uspořádán modelový závod. Vlastní závodní
prostory budou embargovány z hlediska Pravidel orientačního běhu. Závodní prostory EA1, EA2 a
EA3.
V závodních prostorech EA1 a EA2 (Olomouc) jsou zakázány jakékoli aktivity s mapou pro orientační
běh - zejména tréninky, testování tratí či postupů. V těchto závodních prostorech je pro potenciální
účastníky povoleno: bydlet, studovat, navštěvovat je jako turista a běhat bez mapy.
Do závodního prostoru EA3 (Helfštýn) platí pro potenciální účastníky zákaz vstupu.
Technické porady:
Proběhnou v prostorách Olympijského domu vždy v předvečer jednotlivých závodů.
Systém soutěže:
Sprint: soutěž jednotlivců v samostatných kategoriích – tj. 4 kategorie. Intervalový start – startovní
interval v jednotlivých kategoriích: 1 minuta
Sprintové štafety: soutěž smíšených (starší žáci + starší žákyně, resp. mladší žáci + mladší žákyně)
čtyřčlenných kolektivů – tj. 2 kategorie. Hromadný start – první a čtvrtý úsek musí běžet dívka.
Krátká trať: soutěž jednotlivců v samostatných kategoriích – tj. 4 kategorie. Intervalový start –
startovní interval v jednotlivých kategoriích: 2 minuty
Systém ražení:
SportIdent, krabičky budou nastaveny na bezdotykové ražení
Časový rozpis soutěže:
Bude upřesněn po dohodě s hlavním organizátorem (Olomoucký kraj), s ostatními sporty a Českou
televizí, která bude pravděpodobně zajišťovat alespoň jeden přímý přenos.
Námitky a protesty:
Dle Pravidel orientačního běhu s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Zvláštní ustanovení:
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za
případnou zdravotní újmu, či újmu na majetku účastníka.
Schváleno Soutěžní komisí ČSOS dne: 8. 5. 2020
Všeobecné informace:

http://olympic.cz
http://olkraj.cz
http://orientacnisporty.cz

Informace o závodech:

http://ob.skprostejov.cz/10lodm

Ivan Matějů
Národní koordinátor

Dušan Vystavěl
Ředitel soutěže

