Evropský orienťák
orientační běh pro všechny
pořádaný
v rámci DNE EVROPY 2012

Pokyny pro účastníky
Datum konání: čtvrtek 10. května 2012
Pořadatel:
DDM Olomouc + SKUP Olomouc, oddíl OB
Shromaždiště: Olomouc, Horní náměstí, stánek
15.15 - 16.40 hodin, průběžný
Olomouc centrum, měřítko 1 : 2 000
Mapa bude vodovzdorně upravena
Kategorie:
D – pro dívky – žačky ZŠ a studentky SŠ
H – pro hochy – žáky ZŠ a studenty SŠ,
Příchozí - bez rozdílu věku, pohlaví a orientační dovednosti
Tratě:
Pro všechny kategorie jedna trať o délce 1,1 km
Popisy kontrol jsou nalepeny na mapě
Ražení:
SPORTIdent, čipy budou zapůjčeny při prezentaci, na kontrolách
lampionek s elektronickou kontrolou ražení
Vyhlášení výsledků: na shromaždišti od 17.00 hodin, závodníci na 1. – 3. místě ve všech
kategoriích obdrží drobné ceny, které věnuje DDM Olomouc
Všichni účastníci závodu obdrží speciální účastnický list
Funkcionáři: Ředitel závodu:
Jindra Smička
Hlavní rozhodčí:
Zuzka Štrajtová
Stavitel tratí:
Jindra Smička
Start:
Mapa:
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Upozornění č.1: Závodí se dle platných „Pravidel OB“. Závodníci závodí na vlastní
nebezpečí.
Upozornění č.2: Během závodu budete informováni o dění v OB u nás i ve světě
a můžete bezplatně získat mapy pro OB vydané oddílem OB SKUP
Olomouc.
Správný směr a co nejméně kufříků přejí
DDM Olomouc + SKUP Olomouc, oddíl OB
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