Český svaz orientačních sportů
ve spolupráci s SK OB Kamenice, městem Kouřim
a
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
pořádá

VEŘEJNÝ ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU
POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů

DATUM

16.5.2015

MÍSTO KONÁNÍ

Kouřim, okres Kolín

SHROMAŽDIŠTĚ

Louka pod skalou (Kouřim – SKÁLA), ulice Podskalí
50.0028256N, 14.9830594E (odkaz na mapu)

TYP ZÁVODU

Volné pořadí kontrol

KATEGORIE

Děti do 15 let
Dospělí

MAPA

Lechův Kámen, měřítko 1 : 7500, ekvidistance = 2m,
stav – březen 2015 formát A4, autor mapy: Přemysl Prášek

POPIS ZÁVODU

Jedná se o ukázkový závod orientačního běhu s volným pořadím kontrol. Závodník má možnost seznámit se s orientačním sportem v místě
bydliště. Na shromaždišti budou k dispozici letáky s popisem tohoto sportu, školení trenéři orientačního běhu, kteří rádi zodpoví veškeré
Vaše dotazy ohledně orientačního běhu a vysvětli co a jak.

PRŮBĚH ZÁVODU

Jedná se o typ závodu s volným pořadím kontrol, kdy každá kontrola je jinak bodovaná, tudíž závodník může obejít libovolný počet kontrol
za libovolný čas. Umístění se počítá podle počtu bodů a času za jakou dobu závodník kontroly oběhne.
Na prezentaci obdrží závodník legitimaci, do které bude označovat proběhnuté kontroly pomocí kleští na kontrolách. Na startu obdrží
závodník startovní čas, ve kterém bude startovat. Po vystartování obdrží závodník mapu se všemi kontrolami, které oběhne v libovolném
pořadí a počtu. V cíli se pak závodníkovi spočítá čas a počet bodů za oběhnuté kontroly.

POPISY KONTROL

Na shromaždišti formou volného odebrání

PREZENTACE

V místě shromaždiště, 9:00 – 12:00

START

Intervalový start, 00 = 9:00

CÍL

Uzavření cíle 14:00

PŘIHLÁŠKY
STARTOVNÉ

Emailem na adresu: biologari@seznam.cz nebo do formuláře (k vyzvednutí na ZŠ u p.uč. Choutkové)
Do přihlášky je nutné napsat Jméno, příjmení, rok narození
Dobrovolné na shromaždišti

WC

Nebude

VÝSLEDKY

Výsledky budou zveřejněny na webu závodu

FUNKCIONÁŘI

WEB ZÁVODU

Ředitelka závodu

Magdaléna Choutková

Hlavní rozhodčí

Přemysl Prášek, R3

Stavitel tratí

Přemysl Prášek, R3

Magdalena.Choutkova@seznam.cz, 737655670
pk.prasek@seznam.cz, 605305943

http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=6002

