
                                                   Rozpis
              závodu 39. ročníku orientačních běhů o „Pohár mládeže“
                                   pro školní rok 2016-2017
                    
              _______________________________________________ 
  
Pořadatel: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice n. L., za finanční podpory 
                   města Roudnice n. L.

Druh závodu: Denní pěší orientační běh jednotlivců 

Termín konání: čtvrtek 13.10. Vyšecko /“Ohrada“ u Černěvse

Mapa:  „Vyšecko“, 1:7500, mapoval  P. Simr

Shromaždiště:Louka v lese u Černěvse
                   značeno z hlavní silnice /asi 1km/
                    Start a cíl budou v těsné blízkosti shromaždiště.

Doprava: Pořadatel zajistí hromadnou dopravu dětí  autobusem z Roudnice k autobusové 
           zastávce v Černěvsi a zpět.
           Předpokládaný čas odjezdu okolo 12,30 h., návrat nejdříve v 16 h.
           Odjezd upřesníme dle přihlášených škol.

          Platby:startovné:20 Kč  1 osoba
           platí se hromadně za školu při prezentaci 

Prezentace: na shromaždišti od 13.00-13.45 hod. Předpokládané zahájení závodu  ve 14 h.,
          konec závodů dle počtu startujících

Kategorie:
     DN,DN—fáborkovaná trať-nejmladší děti-max.3.tř. ZŠ   mohou startovat
                   jednotlivci i dvojice.
      D5,H5 -– 4.-5.tř. ZŠ  
      D7,H7— 6.-7. tř. ZŠ, prima a sekunda víceletých gymnázií  
      D9,H9--- 8.-9. tř. ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií 
      DS,HS---studenti
              Dospělí mohou startovat v kterékoliv  kategorii mimo soutěž.

Přihlášky: soupiska -kategorie, jméno, třída,  U náboru označené příp. dvojice.
             Zaslat nejpozději 10.10.2016 odpoledne na adr. : skob.rce@gmail.com  
             Event. dotazy na tel. č. 731 899 545 - J. Buková
            Samozřejmostí je dohlášení jednotlivců  u prezentace.

Hodnocení a výsledky: každý závodník  bude ohodnocen dle pravidel pro „Pohár mládeže“
            Své body dostanou i jednotlivé školy či organizace. První tři v každé
            kategorii dostanou diplom, všichni  získají účastnický diplom.           .

mailto:skob.rce@gmail.com


Výsledky:průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné potom na adr.
                 www.obroudnice.cz   Budou také doručeny do jednotlivých škol.

Upozornění:závod se koná za každého počasí. V lese je  značné množství kopřiv, ostružin a
               akátů. Důrazně doporučujeme dlouhé nohavice!! Je vhodné oblečení na 
               převlečení a obuv na běh. Doporučujeme pláštěnku.

V cíli na každého závodníka bude čekat šťáva. 
Lze si zakoupit drobné sladkosti /okolo 10 -15 Kč/

Za pořadatele: ředitel závodu:     Jana Buková
                          stavba tratí:          Bc.Pavel Simr
                                                       Jana Buková

Informace: SKOB, J. Buková, tel. 731 899 545, e-mail: janabuk@atlas.cz

                                                                                            
                                                                                            za SKOB Jana Buková,
                                                                                               předsedkyně oddílu

                                                                                                           13.9.2016
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