ČESKO-POLSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
PIETROWICE
pro krnovské ZŠ a ZŠ v Pietrowicích
v rámci Světového dne orientačního běhu
Rozpis
Pořadatel:

Středisko volného času Krnov ve spolupráci
s Klubem orientačních sportů Krnov

Datum konání:

23. května 2018 (středa)

Místo konání:

Pietrowice – kemp

Centrum:

kemp Pietrowice

Doprava:

v 8.00 hodin odjezd od SVČ Krnov, v 11.30 odjezd z Pietrowic do Krnova,
autobusová doprava je zajištěna zdarma v rámci projektu

Prezentace:

8:00 – 9:00

Start 00:

od 9:00 - intervalově dle startovní listiny

Cíl:

předpokládané uzavření cíle je v 10:45

Vzdálenosti:

start i cíl v centru

Způsob ražení:

Elektronický razicí systém SPORTident –
závodník má na prstě čip, do kterého se vložením do speciální
krabičky zaznamenává průchod kontrolou. Po doběhu se čip „vyčte“
a závodník zjistí celkový čas závodu a jednotlivé mezičasy mezi
kontrolami. Ztráta zapůjčeného SI čipu 700 Kč.

pro ZŠ

Kategorie:

hoši

děvčata

ZŠ
D3
D5
D7
D9
H3
H5
H7
H9

1. až 3. ročník ZŠ
4. až 5. ročník ZŠ
6. až 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. až 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda
šestiletých gymnázií
1. až 3. ročník ZŠ
4. až 5. ročník ZŠ
6. až 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. až 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda
šestiletých gymnázií

Po celou dobu závodu bude k dispozici Malá škola orientačního běhu, kde budou vysvětleny základy
orientačního běhu. Organizátoři budou k dispozici, tj. poradí, vysvětlí či pomohou.
Přihlášky:

do čtvrtku 17. 5. 2018 na soupisce (viz. příloha níže) na adresu:
veronika.kozlikova@svckrnov.cz nebo telefonicky: 775 055 215

Důležité:

účastníci musí mít cestovní doklad (OP, pas, OP pro děti do 15ti let nebo cestovní
přílohu v rámci malého pohraničního styku)

Startovné:

10,- Kč

Mapa:

Camping Pietrowice, 1:4 000, ekvidistance 2m, stav 05/2018, revidoval Jiří Žaloudík,
formát A4

Terén:

městský, parkový

Občerstvení: pití po doběhu závodu
Vyhlašování: Proběhne mezi 11:00-11:30, vyhlášeni budou závodníci umístění na 1. - 3. místě,
kteří obdrží medaile, věcné ceny a také sladkost.
Upozornění:

V případě velmi nepříznivého počasí (déšť, bouřka) bude závod přesunut
na náhradní termín.

Informace:

web: http://www.svckrnov.cz/kurzy-pro-skoly
Veronika Kozlíková, e-mail: veronika.kozlikova@svckrnov.cz, tel. 775 055 215

Funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Veronika Kozlíková
Jan Hrouza
Pavel Rychlý

Přihláška a soupiska na Česko-polský orientační běh
Škola: ………………………………………………………………………………………………
Zodpovědná osoba: …………………………………………………………………………
Kontakt – telefon: ……………….………
– e-mail: …………………………
kategorie příjmení a jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na:
veronika.kozlikova@svckrnov.cz

třída

