POZVÁNKA
na
Vánoční SMIK
Chcete před Vánočními svátky zažít trochu dobrodružství ?
Protáhnout svá těla při zdravém pohybu ve zdravém lesním prostředí ?
Užít si legraci s partou přátel pohybu v lese ?

Tak to jsme připravili akci právě pro Vás !!!
Spolek orientačních běžců Olomouc připravil tuto sobotu, 17. prosince 2016, pro všechny
zájemce o pohyb v přírodě netradiční „závod“ v orientačním běhu S MIgrujícími
Kontrolami – SMIK, jehož motto zní „KDO HLEDÁ, TEN NAJDE “.
Po kategorii dětí do 10 let a kategorii děti s doprovodem rodičů jsou připraveny lehké
tratě po lesních cestách s volným pořadím kontrol a intervalovým startem. Kategorie
ostatní, tj. dívky nebo chlapce do 14 a 18 let a dospělé nad 19, 35 a 50 let a kategorie
příchozích bez rozlišení věku mají 16 kontrol rozmístěných v lese. Tyto kategorie
účastníků akce obdrží na hromadném startu mapu se zákresem 16 kontrol. Je pouze na
nich, kolik kontrol během stanoveného času 45 min najdou a jaké pořadí kontrol zvolí.
Lesní skřítci během závodu kontroly v lese budou přemisťovat. Podařilo se nám však
vypátrat a v mapě vyznačit místa, kdy a kde se kontroly budou vyskytovat. K mapě tak
obdržíte jízdní řád pohybu kontrol a před startem budete mít 5 min času, abyste si
připravili svůj postup hledání kontrol. Není nutné nalézt všechny kontroly, ale vrátit se ve
stanovené době nejpozději do 45 minut zpět na start. Je nutné mít s sebou hodinky,
nejlépe se stopkami.
Většina nalezených kontrol bude ohodnocena 1 bodem, tři vybrané budou za 2 body.
V případě rovnosti bodů rozhoduje čas, za pozdní návrat je penalizace.

Kategorie s hromadným startem závod začínají v 11,00 hod a končí v 11.45 hod, děti do
10 let a rodiče s dětmi startují intervalově od 11.10 hod.
Startovné pro děti do 14 let, rodiče s dětmi a příchozí je 20 Kč, ostatní 30 Kč. Za půjčení
čipu pro záznam průchodu přes kontrolu zaplatíte 10 Kč.
Závod podporuje Statuární město Olomouc a Lesy České republiky, s.p., které o lesy
v okolí Radíkovské věže pečují.
Pokud se akce chcete zúčastnit, je nutné nahlásit svoji účast na adrese
simek.roman@uhul.cz do pátku 16.12.2016 do 20.00 hod nebo přímo v místě závodu
v Radíkově u chaty Pod Věží v sobotu do 10.15 hod.
Parkování aut je zajištěno v areálu Pevnosti Fortu II. Radíkov dle pokynů pořadatelů.
Další informace naleznete na stránkách
http://oris.orientacnisporty.cz/files/3744_1786ca788f19157b5b5e419b3d840158.pdf

Za pořadatele srdečně zve
Roman Šimek
stavitel tratí

Podporovatelé závodu:

