Dny orientace v přírodě 2010 v Olomouckém kraji –
region Jih
Regionální kolo Přeboru škol v orientačním běhu
ROZPIS
________________________________________________________________________
Pořadatel:

SK Prostějov - oddíl OB, SPORTCENTRUM – DDM Prostějov

Datum:

úterý 15. 6. 2010

Centrum:

Prostějov, Aquapark, Krasická ulice – VSTUP do areálu NIKOLI přes pokladny, ale
NÁKLADNÍ bránou tj. jak se loni dobíhalo!

Doprava:

nejlépe vlakem do stanice Prostějov hlavní nádraží a odtud bude zajištěna doprava
autobusem přímo do Aquaparku (odjezd autobusu v 9.30 resp. po příjezdu vlaku), nebo
samostatně autobusem číslo 4 – směr Domamyslice, zastávka Koupelky. Požadavek na
dopravu autobusem z Prostějova hl.n. do Aquaparku zašlete společně s přihláškou !
Odjezd vlaku z Olomouce hl. směr Prostějov hl.n. :

Přihlášky:

9.07 – 9.23

do čtvrtka 10. 6. 2010 nejlépe e-mailem na adresu orienteering@geodetika.cz do přihlášky
uveďte kategorii, příjmení, jméno, datum narození, školní třídu, číslo SI čipu. Případně lze
přihlášku poslat též faxem na číslo 582 330 238.
Přihlášku považujte za doručenou až po obdržení odpovědi

Prezentace: v centru závodu od 10:00 do 10.45 hodin
Informace:

Seznam přihlášených, výsledky a další najdete na http://www.ob.skprostejov/
nebo informace poskytne Dušan Vystavěl,orienteering@geodetika.cz,mob.tel. 602 730 417

Start 00:

v 11:00

Vzdálenosti: start i cíl do 150 m
Ražení:

elektronické SI, závodníkům nevlastnícím SI čip bude bezplatně zapůjčen při prezentaci
(při nevrácení či ztrátě čipu bude vymáhán poplatek 600,- Kč)

Mapa:

Prostějov – Aquapark, 1 : 5 000, E = 5 m, stav jaro 2010, revize J. Otrusina, rozměr A4,
mapa bude vodovzdorně upravena

Terén:

rovinatý, částečně sídlištní zástavba, částečně park (dobrá průběžnost i viditelnost)

Funkcionáři: ředitel - Dušan Vystavěl
hlavní rozhodčí – Petr Hynek, R1
stavitelé tratí – Jiří Otrusina, Dušan Vystavěl
Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků ve 13 hodin. 3 nejlepší závodníci v každé
kategorii obdrží speciální medaile a drobné ceny, vítězná družstva obdrží poháry.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat za provozu, na přebězích
přes komunikace bude asistovat Městská policie, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.
Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění
Po skončení závodu bude všem účastníkům povolen bezplatný vstup do všech vodních
atrakcí v aquaparku a to až do skončení zavírací doby. Závodníky upozorňujeme na
to, aby si nezapomněli vzít plavky, pedagogický doprovod na to, aby si ošetřil
povolení (souhlas) rodičů závodníků, že tito mohou vstupovat do vodních atrakcí
aquaparku.

Kategorie
Třída
ročník narození
4. - 5. ročník ZŠ
2000, 1999, 1998
6. - 7. ročník ZŠ
1998, 1997, 1996
III DIII a HIII mladší žactvo
prima a sekunda osmiletých gymnázií
8. – 9. ročník ZŠ
1996, 1995, 1994
IV DIV a HIV starší žactvo tercie a kvarta osmiletých gymnázií
prima a sekunda šestiletých gymnázií
1. – 4. ročník SŠ
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
1990 až 1994
V DV a HV studenti
tercie až sexta šestiletých gymnázií
Kategorie v roce 2009/2010
II DII a HII mladší děti

Upozornění: tento závod NENÍ postupový do vyšších kol Přeboru škol ! Jeho cílem je umožnit co
největšímu počtu dětí a mládeže všestranné sportovní vyžití !
Tento závod se bude konat za podpory Olomouckého kraje a Českého svazu orientačních sportů.

V Prostějově, dne 4. 6. 2010

Dušan Vystavěl
ředitel závodu

Petr Hynek
hlavní rozhodčí

