
 
PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2016 

informace #2 
 
 
1 Tréninky	
 
Každý z členů školního družstva by se měl zúčastnit před přeborem alespoň 4 
orientačních akcí. Informace o akcích budete průběžně dostávat. Je na vás, resp. na 
dětech, jaké akci si vyberou. Nejbližší akce jsou: 
 
So 9.4. Benátky nad Jizerou. Městský orientační závod. Vhodné pouze pro ty, kdo již 

absolvovali alespoň 2 akce. Platí se startovné. Přihlášky do 1.4. 
Ne 10.4. Stará huť (Dobříš). Klasický orientační závod. Vhodné pouze pro ty, kdo byli 

alespoň na jedné akci a mohou běžet samostatně. Platí se startovné. Přihlášky 
do 1.4. 

So 16.4. Závody nanečisto (trénink). Formou tréninku si postavíme imitaci klasického 
závodu. Děti se naučí nebo si oživí, jak se startuje, jak vypadá vlastní závod a 
vyhodnotíme si i výsledky. Za trénink se nic neplatí. Plánujeme jej uskutečnit na 
Kladně u Sletiště. Velmi doporučujeme všem účastníkům přeboru škol. Přihlášky 
prosím do 12.4. 

Út 19.4. Hvězdný trénink.  V oboře Hvězda postavíme orientačně (ne však fyzicky) 
náročnější trať. Bude opět příležitost se naučit nebo si procvičit práci s mapou. 
Za trénink se nic neplatí. Akce proběhne v podvečer přibližně od 17:30. Přihlášky 
prosím do 16.4. 

 
Dalších pár akcí bude následovat. 
 
 
2 Školní	týmy	a	družstva	
 
V příloze posíláme aktuální přehled družstev. Náhradníci, resp.náhradnice jsou šedivou 
barvou. 
 
Prosím, kdo mi ještě neposlal rok narození (ano, v tuto chvíli stačí jen rok narození), 
nechť mi jej pošle co nejdříve. Jednak jej potřebujeme na předběžnou registraci a jednak 
to je pro mě jakýmsi potvrzením, že emaily dorazily k adresátům. 
 
 
3 Podpora	
 
Děti na přebor sice přihlašuje příslušná škola, leč tato celá akce je iniciativou několika rodičů, 
kteří sami mají ve školách své děti. Pokud by nám chtěl někdo pomoci s organizací a 
zejména pak se samotnou organizací výpravy na přebor škol 10.5., budeme rádi. 
 
 
4 Důležité	
 
Za děti nesou po celou dobu konání akcí odpovědnost rodiče. Samozřejmě se mohou rodiče 
domluvit mezi sebou, kdo na orientační akci děcka vezme. Pokud škola poskytne doprovod 
na přebor škol, odpovídá za děti tento doprovod. 
 



Na orientačních akcích je i program pro dospělé, tedy se rodiče nemusejí bát, že by se při 
doprovodu dětí nudili. 
 
Každý se na akci dopravuje vlastními silami. Účastníci se akcí účastní na vlastní nebezpečí. 
Nevozte s sebou cenné věci; jejich úschova není zajištěna. 
 
Děti mohou být fotografovány pro reportážní účely. Na sociální sítě fotografie nedáváme. 
 
 
5 Kontakt	
 
Jan Müller 
ob.hostivice@gmail.com  
M 602 105 675 
 
Více informací o orientačních sportech a akcích naleznete také na webu 
http://ob.hostivice.cz . 
 
30.4.2016 
  



 

škola	 kategorie	 jméno	
rok	
nar.	 třída	 akce	

	 	 	 	 	 	Hostivice	 H	1-3	 Matyáš	
	 	

0	
		 H	1-3	 Honza	

	 	
4	

		 H	1-3	 Matouš	
	 	

0	
		 H	4-5	 Lukáš	 2006	 4.A	 0	
		 H	4-5	 Martin	

	
4.A	 4	

		 H	4-5	 Alex	
	 	

0	
		 H	4-5	 Adam	 2006	 4.A	 0	
		 D	4-5	 Monika	 2005	 4.A	 0	
		 D	4-5	 Sára	

	
4.A	 4	

		 		 		
	 	 		Jeneč	 H	4-5	 Tomas	 2006	 4	 0	

		 H	4-5	 Ondra	
	

4	 0	
		 D	4-5	 Starková	

	
4	 0	

		 		 		
	 	 	Pod	Marjánkou	 H	1-3	 Teo	
	

2.A	 0	
		 H	1-3	 Martin	

	
2.C	 0	

		 H	1-3	 Alexander	
	

2.B	 0	
		 D	1-3	 Johana	 2007	 2.B	 0	
		 D	1-3	 Judita	 2007	 2.B	 4	
		 D	1-3	 Kája	

	
2.C	 0	

		 D	1-3	 Bruna	
	

2.C	 0	
		 D	1-3	 Nela	 2007	 2.C	 0	
		 D	1-3	 Alisa	

	
2.A	 0	

		 D	1-3	 Zuzana	
	

2.C	 0	
		 D	1-3	 Pavlína	

	
1.C	 0	

		 D	1-3	 Františka	
	

1.C	 0	
		 H	4-5	 Martin	

	
4.B	 0	

		 H	4-5	 Kryštof	 2005	 4.B	 0	
		 D	4-5	 Hanka	 2006	 4.B	 4	
		 D	4-5	 Bára	 2006	 4.B	 2	
		 D	4-5	 Olga	 2006	 4.B	 2	
		 D	4-5	 Anastasiia	

	
4.C	 0	

		 D	4-5	 Valerie	
	

4.C	 0	
		 D	4-5	 Maruška	 2006	 4.B	 1	
		 D	4-5	 Aneta	

	
5.A	 0	

		 D	4-5	 Katka	 2004	 5.A	 0	
		 D	4-5	 Nela	

	
5.A	 0	

Stav k 27.3.2016. 


