
 

P O K Y N Y 

pro 45. ročník BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE  

v ORIENTAČNÍM BĚHU rok 2022 

 

 

 

Děkujeme Vám všem za Vaši přihlášku. 

 

Na letošní 45. ročník je přihlášeno 1593 dětí z 15 škol. Jako každoročně, tak i letos doufáme, že tuto akci 

zvládneme s Vaší pomocí dobře. Žádáme Vás jen o přesné dodržení pokynů a časového rozvrhu startů.  

 

CENTRUM ZÁVODU: atletický stadion STaRS.    

 

ZAKÁZANÝ PROSTOR: před závodem a během závodu je Lesopark zakázaným prostorem. Žádáme školy,  

          aby do centra závodu nešly přes Lesopark. 

 

PREZENTACE a SBOROVNA: v budově letního koupaliště, bude značeno cedulemi.   
 

STARTOVNÉ: startovné činí 40,- Kč za žáka. Startovné za žáka mohou zaplatit pedagogičtí pracovníci  

                            za třídu nebo školu ve Sborovně.  

 

KATEGORIE (TRATĚ) 

H1, D1           chlapci a dívky 1. třída 

H2-3, D2-3    chlapci a dívky 2. a 3. třída 

H4-5, D4-5    chlapci a dívky 4. a 5. třída 

 

STARTOVNÍ PRŮKAZY jste obdrželi podle počtu přihlášených dětí.  

 

Vyplnění průkazek věnujte značnou pozornost. Jméno a příjmení hůlkovým písmem, v rubrice kategorie 

napište označení dle rozpisu D1, H1, H2-3, D2-3, D4-5, H4-5. V rubrice škola napište počítačovou zkratku 

Vaší školy.  

 

POČÍTAČOVÉ ZKRATKY ŠKOLY 

 

Jubilejní Masarykova ZŠ 1ZS   ZŠ Oldřichovice OLD        

ZŠ Bezručova   2ZS   PZŠ Oldřichovice POL 

ZŠ D. a E. Zátopkových 4ZS   ZŠ Košařiska  KOS 

ZŠ Koperníkova  5ZS   ZŠ Bystřice  BYS 

ZŠ Slezská   6ZS   ZŠ Kanada  KAN 

ZŠ Kaštanova   7ZS    ZŠ Bukovec  BUK 

ZŠ Církevní   CZS   ZŠ Vendryně  VEN   

PZŠ Nádražní   PZS  

    

PROSÍME O VRÁCENÍ NEPOUŽITÝCH PRŮKAZEK NA PREZENTACI. 

 

Doporučujeme, aby si žáci kódová čísla napsali do průkazek ve škole. V pokynech níže máte sledy kontrol 

pro všechny kategorie. 

 



Kategorie D2-3, H2-3, D4-5, H4-5  

Na trati jsou kontroly s kódovými čísly. Tzn., že závodníci musí narazit kontroly dle kódových čísel, které 

dostali na popisech (sledy kontrol). Nezapomeňte vepsat kódová čísla do průkazek již ve školách.  

Za každou chybějící kontrolu dostává závodník 5 min. přirážku k docílenému času. 

Kategorie D1, H1 (1. třída) 

Kategorie H1 a D1 mají na kontrolách různé symboly (obrázky se zvířátky), které budou mít také natištěny 

na průkazce. Závodníci musí narazit do průkazky shodné symboly na kontrole a na průkazce. Za každou 

chybějící kontrolu dostává závodník 5 min. přirážku k docílenému času. 

 

KRESBA TRATI NA MAPĚ a barva fáborků 

 

KATEGORIE H1, D1, mají na mapě nakreslenou trať červenou barvou, v terénu je trať vyfáborkovaná  

červenými fáborky. Místo startu je označeno na mapě trojúhelníkem Δ, jednotlivé kontrolní stanoviště ⃝ 

s pořadovým číslem kontroly. 

 

KATEGORIE H2-3, D2-3, mají na mapě nakreslenou trať červenou barvou, v terénu je trať vyfáborkovaná 

červenými fáborky, místo startu je označeno na mapě trojúhelníkem Δ, jednotlivé kontrolní stanoviště ⃝ 

s pořadovým číslem kontroly. 

 

KATEGORIE H4-5, D4-5, mají na mapě nakreslenou trať modrou barvou, v terénu je trať vyfáborkovaná 

modrými fáborky, místo startu je označeno na mapě trojúhelníkem Δ, jednotlivé kontrolní stanoviště ⃝ 

s pořadovým číslem kontroly. 
 

KONTROLY V TERÉNU 

V terénu jsou kromě kontrol, které mají závodníci nakreslené na mapách, ještě kontroly s jinými kódovými 

čísly, případně s obrázky (kontroly jiných kategorií).  

Závodníci si mohou tratě zkracovat, nemusí běžet po fáborkách!!!!!!  

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM STARTU 

Vzhledem k velkému počtu závodníků budou každou minutu odstartování 3-4 závodníci určité kategorie. 

V první minutě budou nejdříve seřazeni vždy 3-4 závodníci určité kategorie a bude jim zapsán startovní čas 

do průkazek, ve druhé minutě jim bude dána mapa a ve třetí minutě budou odstartováni.  

 

Závodníci startující v jedné minutě nemusí doběhnout společně do cíle. Hodnotí se každý závodník 

samostatně!! 

Jednotlivé školy mají v příloze určený startovní čas prvních závodníků školy. 

 

START 

Start je 150 m z centra závodu, směr minigolf (mezi koupalištěm a odhodištěm pro atlety). 

 

CÍL 

Cíl je u fotbalového hřiště nalevo budovy s WC. 

Po proběhnutí cílem závodník odevzdá průkazku s naraženými kontrolami, mapy zůstávají závodníkům.  

Po doběhnutí každý závodník obdrží pití. 

 

WC 

Je k dispozici na atletickém stadionu pod hodinami. 

 

 



HODNOCENÍ ŠKOL  

1/ procentní vyhodnocení bude provedeno na základě počtu odevzdaných průkazek v cíli.  

2/ výkonnostní bodování 

Bodují vždy 4 nejlepší závodníci za školu v jednotlivých kategoriích. Základní body se nasazují tak, že počet 

zúčastněných škol se násobí čtyřmi. V případě, že se zúčastní 10 škol, obdrží nejlepší závodník v kategorii 40 

bodů a další o bod méně. Další závodníci školy body neberou, ale ani neumořují! V konečném hodnocení se 

sečte umístění z bodu 1 a z bodu 2. Při rovnosti bodů rozhoduje počet umístění do 6. místa.  

V případě další rovnosti bodů rozhoduje počet 1. míst atd. 

 

CENY pro školy 

Škola, která se umístí na 1. až 3. místě obdrží pohár.  

 

CENY pro závodníky 

1. - 6. závodník v kategorii obdrží pohár, diplom, věcnou cenu. 

 

NAŠE SBOROVNA 

Stejně jak tomu bylo v uplynulých ročnících, tak i letos máme připravenou místnost pro občerstvení pedagogických 

pracovníků v prostorách letního koupaliště (je tam i prezentace). Budeme rádi, když Vás uvítáme v naší sborovně. 

 

VÝSLEDKY ZÁVODU, SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ  

Prvních 6 závodníků z každé kategorie obdrží jmenovitou pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků. 

Budou také pozváni zástupci škol, kteří se umístí na 1. - 3. místě v obou kategoriích. 

 

ZASÍLÁME VÁM: 

a/ startovní průkazy b/ časový harmonogram startů   c/ pokyny   d/ sledy kontrol. 

 

 
ROZVRH STARTŮ: (orientační), start pevný: 8,30 hod. 
 

ŠKOLA    start OD                DO      počet žáků 

ZŠ Oldřichovice         8,30        8,45            100 

ZŠ Vendryně – 3. třídy         8,30        8,45              35 

ZŠ Bezručova         8,45        9,00            140 

ZŠ Vendryně – ostatní třídy         9,00        9,20            153  

ZŠ Slezská         9,25        9,50            306 

PZŠ Oldřichovice         9,55      10,00              33 

ZŠ Jubilejní Masarykova       10,05      10,25            224 

ZŠ Koperníkova       10,30      10,50            193 

ZŠ D. a E. Zátopkových       10,55      11,10            197 

ZŠ Kaštanová       11,15      11,30              43 

ZŠ Církevní       11,15      11,30              61 

 

Základní školy Bukovec, Bystřice, Kanada, Košařiska a PZŠ Nádražní  

- mohou startovat v libovolném čase v rozmezí od 9,00 do 11,30 hod. 

 

 



SLEDY KONTROL – vepsat do průkazky!!! 
Poznámka: Délky tratí měřeny vzdušnou trasou, při zkrácení je délka tratí kratší. 

 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

kategorie délka        počet       sledy kontrol 

DH1  1,2 km 5        obrázky zvířátek, v průkazce předtištěno 

H2-3  1,2 km 5        42-32-41-33-100 

D2-3  1,1 km 5        42-39-40-33-100 

D4-5  1,8 km 8        42-43-44-37-36-34-33-100 

H4-5  1,8 km 9        42-43-38-37-36-35-34-33-100 

                         

 


