Rozpis podzimního závodu Poháru mládeže v orientačním běhu pro šk. r. 2018/19
Pořadatel: SKOB Roudnice n.L.
Termín: 4.10.2018 odpoledne
Místo: Oleško- Střelnice
Mapa: Muničák
Kategorie:
DN,HN: fáborková trasa pro děti do 3.tř. a mladší – mohou zde startovat i dvojice
D5, H5: děti 4.-5. tř
D7,H7: 6.-7. tř. + prima a sekunda osmil. gymnázia
D9,H9: 8.-9. tř. + tercie a kvarta osmil. gym.
S: studenti a všichni ostatní
Prezentace: od 13.h.
Start: 14,00 V případě včasné přítomnosti všech dětí lze již ve 13,45
Doprava: /Roudnice-Oleško a zp./
Tam: pro roudnické školy bude zajištěn autobus na 12.15 z Roudnice
ev. lze vlakem ve 13,06 /dopravu uhradí oddíl -po předložení jízdenek/ .Ještě asi doupřesníme dle
zájmu a možností jednotlivých škol / bylo by vhodné, kdyby děti dorazily přibližně ve stejný čas/
Zpět: vlak v 16,39 z Oleška
Přihlášky: do 2.10. 18.h
ve tvaru: Škola- kategorie- příjmení-jméno-třída
na mail: skob.rce@gmail.com

+ ev. označené dvojice v DHN

Startovné: 20 kč/os
Hodnocení: za špatnou nebo chybějící kontrolu bude připočteno 10 min. Pokud bude chybná většina
kontrol, závodník bude diskvalifikován.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, konečné pak na www.obroudnice.cz a
zaslány do jednotlivých škol
První tři v každé kategorii budou vyhlášeni a oceněni
Pro všechny je připravena již tradiční tombola losovaná ze startovních čísel…
Na shromaždišti po doběhu šťáva a možnost zakoupení nějaké sladkosti
Upozornění: závod se koná za každého počasí, shromaždiště není kryté, doporučujeme pláštěnku,
věci na převlečení a do lesa dlouhé nohavice
Pořadatel nenese zodpovědnost za zdravotní potíže vzniklé v průběhu závodu…
V rámci GDPR-- předpokládáme, že všichni zúčastnění /ev. jejich zák. zástupci/ souhlasí s
uveřejněním jejich jména a příp. fotografií. Vyslovený nesouhlas samozřejmě respektujeme.
Podrobnější info k závodu : na tel. č. 731 899 545 , mail janabuk@atlas.cz

Jana Buková

Závod je sice hlavně pro školy, ale zúčastnit se může každý zájemce o orientační běh.

