Český svaz orientačních sportů
ve spolupráci s OK Kamenice, městem Kouřim
a
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
Pořádá

VEŘEJNÝ ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU
POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů (OK Kamenice)

DATUM

3. 9. 2016

MÍSTO KONÁNÍ

Kouřim, okres Kolín

SHROMAŽDIŠTĚ

Mírové náměstí – Kouřim (v případě nepřízně počasí radnice Kouřimi)
50.0032303N, 14.9769664E (odkaz na mapu)

TYP ZÁVODU

Volné pořadí kontrol

KATEGORIE

Děti do 15 let, Dospělí

MAPA

Kouřim, měřítko 1 : 4000, ekvidistance = 2m,
stav – srpen 2016 formát A4, autor mapy: Přemysl Prášek

PROSTOR
ZÁVODU

Historické centrum města uvnitř hradeb, blízké okolí za hradbami, městský park, ZŠ Miloše Šolleho,
sportovní areál Kouřim. Závod nebude mít žádné dopravní omezení, prosíme o zvýšenou opatrnost!

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 poradí ohledně Vašich dotazů ohledně orientačního
běhu a vysvětlí, co a jak.

(podrobně rozepsané info na stránce závodu)
Jedná se o typ závodu s volným pořadím kontrol. Závodník může obejít libovolný počet kontrol, ovšem do
intervalu max. 60 minut od svého startu. Při překročení limitu je závodníkovi odečtena jedna kontrola za
každou započatou minutu. Umístění se počítá podle počtu sebraných kontrol za co nejnižší čas.
PRŮBĚH ZÁVODU
Na prezentaci obdrží závodník legitimaci-průkazku, 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 může oběhnout v libovolném pořadí a počtu. V cíli se
pak závodníkovi spočítá čas a počet bodů za oběhnuté kontroly.
POPISY KONTROL

Na shromaždišti formou přepsání do průkazky.

PREZENTACE

V místě shromaždiště od 9:30 – 11:00

START

Intervalový start po 1 minutě, start 00 = 10:00 (startovat se bude dle počtu závodníků až do cca 11:30)

PŘIHLÁŠKY

Emailem na adresu KAM-prihlasky.zppz@email.cz, nebo na přihláškovém systému ORIS
Do přihlášky je nutné napsat Jméno, příjmení, rok narození, popř. oddíl/škola/subjekt. Přihlásit se
lze i na místě

STARTOVNÉ

Dobrovolné na shromaždišti

WC

V budově radnice a v knihovně

VÝSLEDKY

Výsledky budou zveřejněny na webu závodu

UPOZORNĚNÍ

Závodníci startují na vlastní nebezpečí

FUNKCIONÁŘI

Přemysl Prášek, R3 – OK Kamenice, Magdalena Choutková – ZŠ Miloše Šolleho

WEB ZÁVODU

http://okkamenice.cz/dny16/

INFO O ZÁVODU

Email : pk.prasek{zavinac}seznam.cz, tel.: 605 305 943

Prostor závodu

