Podkladový materiál pro P-ČSOS a předsedy krajských svazů

5. letní Olympiáda dětí a mládeže ČR – 21.-26.6.2011 –
Olomoucký kraj
Orientační běh - základní informace
Poprvé v historii Olympiád dětí a mládeže České republiky (ODM) je do programu zařazen i
orientační běh. Mezi dvacítkou sportovních odvětví (a dvou kulturních soutěží) jsme jako jeden ze
dvou sportů, které nejsou na programu Olympijských her a proto bychom se chtěli prezentovat jak
perfektním zorganizováním našich závodů, tak přípravou krajských družstev, abychom v této
celostátně velmi významné akci zůstali i pro další ročníky! Celá akce (konaná v ČR vždy jednou za
dva roky) probíhá pod patronátem Českého olympijského výboru a jejím pořadatelem pro rok 2011 je
Olomoucký kraj, který pověřil organizací všech soutěží marketingovou agenturu TK Plus z Prostějova.
Do 30.6. 2010 obdrží všichni krajští hejtmani oficielní pozvání na tuto akci s žádostí o přípravu a
vyslání krajských výprav na ODM. Při přípravě krajských družstev v jednotlivých druzích sportu se
samozřejmě předpokládá spolupráce s příslušnými krajskými sportovními svazy.
Jednou z nejdůležitějších informací je to, že výběr a příprava na soutěže budou probíhat výhradně po
linii krajských sportovních svazů a pro zařazení do družstva je rozhodujícím faktorem trvalé bydliště
sportovce! Bližší informace k sestavení krajských družstev vadají příslušné krajské úřady ČR.
Základní technické informace o soutěži v OB :
Termín :
Pořadatel :
Technické provedení :
Disciplíny :

21.-26.6.2011 (úterý až neděle)
Olomoucký kraj
oddíly OB UP Olomouc (UOL) a SK Prostějov (JPV)
sprint – individuelní závod, předpokládaný čas vítěze 8 – 10 minut
middle – individuelní závod, 20 – 25 minut
smíšené (H+D) čtyřčlenné štafety, 12 – 15 minut na úsek
Terén :
sprint a sprintové štafety – rovinatý, parkový, částečně městská zástavba
middle – kopcovitý, lesní terén
Kategorie :
DIII, HIII – 6. a 7. třída základních škol, prima a sekunda osmiletých
gymnázii (tj. 12-13 let)
DIV,HIV – 8.a 9. třída základních škol, tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
prima a sekunda šestiletých gymnázií, (tj. 14-15 let)
Předpokládané složení krajských družstev :
8 sportovců a 2 vedoucí (sportovci – 2 x DIII, 2 x HIII, 2 x DIV, 2 x HIV)
tj. celkem 140 účastníků orientačního běhu
Program :
úterý 21.6.
příjezd, slavnostní zahájení, modelový závod
středa 22.6.
dopo - závod ve sprintu – Olomouc, odpo - diváci
čtvrtek 23.6. dopo - závod štafety – Olomouc, odpo - diváci
pátek 24.6.
volno, ostatní sporty - diváci
sobota 25.6.
dopo - závod middle – Čechy p.Kosířem, slavnostní zakončení
neděle 26.6.
odjezd

Důležitou informací je i to, že všichni sportovci budou mít zajištěno ubytování a stravování formou
„olympijské vesnice“ na vysokoškolských kolejích a v menzách, budou se jako součást celé krajské
výpravy účastnit slavnostního zahájení a zakončení ODM a ve volném čase budou moci fandit svým
kolegům v jiných sportovních odvětvích a zúčastnit se také bohatého doprovodného programu.
Bližší informace Vám můžou poskytnout Dušan Vystavěl (JPV) neb Jindřich Smička (UOL), kteří
budou organizovat soutěže v orientačním běhu, neb Ivan Matějů (ČSOS), který bude pracovat
v organizačním výboru ODM 2011 v Olomouci.
Zpracovali : Dušan Vystavěl a Ivan Matějů

