
 
PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2016 

informace #4 
 
 
1 Přihlašujeme	
 
V příloze posíláme aktuální přehled družstev. Náhradníci, resp.náhradnice jsou šedivou 
barvou (ti bohužel na přebor nepojedou). Vzhledem k velkému pohybu v posledních dnech 
nastal posun několika náhradníků do závodních družstev, proto si seznam prosím přečtěte. 
Kde bylo více možností, tam dostal příležitost ten, kdo byl na tréninku. 
 
Prosím, kdo mi ještě neposlal datum narození, nechť mi jej pošle co nejdříve.  
Tentokrát nestačí jen rok narození. 
 
 
2 Přebor	škol	
 
Přebor se uskuteční na Kladně v oblasti Sletiště. Podrobnosti o přeboru naleznete na	
http://roz.ini.cz/ps16/rozpis.pdf . 
 
 
3 Doprava	na	přebor	
 
ZŠ Jeneč Na akci i zpět děti dopravují rodiče, popř. po dohodě je dopraví patronka 

školy. 
ZŠ Hostivice Pokud se výprava uskuteční (nemáme patrona), na akci i zpět děti 

dopravují rodiče. 
ZŠ Pod 
Marjánkou 

Pokud nebudete chtít děti dopravit tam i zpět individuálně, pojedou 
společně od školy. Sraz účastníků je v 7:15 u vchodu do školy. Plánovaný 
návrat je velmi velmi přibližně kolem 16h tamtéž. Do Kladna výprava pojede 
vlakem. Doprovodu od školy a zpět je zajištěn z řad učitelů. 

 
 
4 Co	si	vzít	na	přebor	s	sebou	
 
• sportovní obuv a oblečení pro pohyb v lese, které zakrývá nohy 
• buzola nebo kompas (pouze mechanické, elektronické pomůcky jsou až na výjimky při 

orientačních závodech zakázány) – nemáte-li, moc to nevadí 
• náhradní oblečení, popř. i boty (podle počasí, les bažinatý není) 
• jídlo na celý den 
• hodně pití 
• startovné 20 Kč 
• peníze na jízdenku (pouze kdo pojede vlakem) 
• jízdenku nebo průkazku na MHD 
• písemný souhlas rodičů s účastí – bez něj se děti nemohou akce účastnit (obdržíte 

samostatně emailem, ZŠ Pod Marjánkou distribuuje dětem přímo vytištěné formuláře) 
 
  



 
5 Důležité	
 
Za děti nesou po celou dobu konání akcí odpovědnost rodiče. Samozřejmě se mohou rodiče 
domluvit mezi sebou, kdo na orientační akci děcka vezme.  
 
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. 
 
 
6 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 . 
 
27.4.2016 
  



škola	 kategorie	 jméno	 třída	 akce	
	 	 	 	 	Hostivice	 H	1-3	 Honza	 1.A	 7	
	(nepotvrzeno)	 H	1-3	 Matouš	 1.A	 1	
		 H	1-3	 Míša	 1.A	 11	
		 H	1-3	 Fanda	

	
9	

		 H	4-5	 Lukáš	 4.A	 1	
		 H	4-5	 Martin	 4.A	 10	
		 H	4-5	 Adam	 4.A	 4	
		 H	4-5	 Jáchym	 4.B	 9	
		 D	4-5	 Monika	 4.A	 0	
		 D	4-5	 Sára	 4.A	 6	
		 		 		

	 	Jeneč	 H	4-5	 Tomas	 4	 2	
	(přihlašujeme)	 H	4-5	 Ondra	 4	 1	
		 D	4-5	 Beáta	 4	 2	
		 D	4-5	 Katka	 4	 2	
		 		 		

	 	Pod	
Marjánkou	 D	1-3	 Johanka	 2.B	 3	
	(přihlašujeme)	 D	1-3	 Judita	 2.B	 7	
		 D	1-3	 Pavlína	 1.C	 3	
		 D	1-3	 Zuzana	 2.C	 0	
		 D	1-3	 Alisa	(nereaguje?)	 2.A	 0	
		 H	4-5	 Martin	 4.B	 2	
		 H	4-5	 Kryštof	 4.B	 0	
		 D	4-5	 Hanka	 4.B	 9	
		 D	4-5	 Bára	 4.B	 3	
		 D	4-5	 Olga	 4.B	 4	
		 D	4-5	 Katka	 5.A	 1	
		 D	4-5	 Maruška	 4.B	 1	
		 D	4-5	 Aneta	(náhradnice)	 5.A	 0	
		 D	4-5	 Nela	(náhr.,	nereaguje)	 5.A	 0	

		 D	4-5	
Anastasiia	(vyřazena,	
nereaguje)	 4.C	 0	

Stav k 27.4.2016. 


