Informace k veřejnému závodu OB ve středu 24.5.
Dolní Břežany – Keltský park
- Dne 24.5.2017 v rámci World Orienteering day je pořádán v Dolních Břežanech parkový závod
v orientačním běhu
- Závod organizuje oddíl orientačního běhu SK Zvole (informace na www.ob.skzvole.cz). Závod je pořádám
ve spolupráci s OÚ Dolní Břežany.
- Účastníci - závod je připraven pro širokou veřejnost (od předškolních dětí s doprovodem až po seniory).
- Závodní prostor: Keltský park – západně od náměstí až po mlynářský rybník, částečně i do přilehlých ulic –
viz plánek na webu; žádáme účastníky, aby -v rámci fair play- od 16:00 do tohoto prostoru nevstupovali.
- Terén – přehledný park, mírně zvlněný, delší tratě budou přebíhat ulici Na Hrázi – pozor na motorová
vozidla; tratě budou částečně zasahovat i do bytové zástavby; celý prostor je součástí obytné zóny, přesto
buďte při běhu přes ulice opatrní.
- Shromaždiště, start a cíl je na náměstí v Dolních Břežanech.
- Mapa – Keltský park – stav 04/2017, měřítko 1:3.000 (tedy 1cm na mapě = 30 metrů v terénu); starší
mapa - Břežanský park – je k nahlédnutí na webu oddílu; mapy se v cíli nebudou vybírat, v rámci fair play
je neukazujte ostatním účastníkům před jejich startem.
- Kategorie a tratě –
o Trať HDR - pro děti do deseti let s doprovodem rodičů - trať s daným pořadím kontrol
o Trať HD10 - pro děti do 10ti let bez doprovodu rodičů - trať s daným pořadím kontrol
o Trať s volným pořadím kontrol – kratší (cca 15 minut)
o Trať s volným pořadím kontrol – delší (cca 25 minut)
- Kontroly a ražení – kontrolní stanoviště je označeno oranžovo-bílým lampiónem s číslem; průchod se
označuje ražením do průkazky (do příslušného políčka pro danou kontrolu); opravné ražení při chybě se
provádí do náhradních políček označených „oprava“.
- Organizace:
o Startovat se bude v časovém rozmezí 17:00 až 18:20 – čas bude určen dle pořadí příchodu
(interval startu – 1 min. na trať).
o Na náměstí u prezence dostane závodník průkazku a následně mu bude přidělen startovní čas.
o Na startu v příslušný čas dostane mapu a vyběhne „do terénu“.
o Po absolvování tratě v cíli průkazku odevzdá.
o Po vyhodnocení bude průkazka vyvěšena na výsledkové místo.
- Vyhodnocení:
o U tratí s daným pořadím kontrol – je pořadí určeno dle času. Na průkazce musí být oraženy
všechny kontroly pro danou trať.
o U tratí s volným pořadím kontrol – je pořadí určeno dle počtu správně ražených kontrol,
následně pak dle času. Do vyhlášení budou zařazeny pouze průkazy všemi kontrolami dané
tratě.
- Vyhlášení, ocenění - Vyhlášení bude probíhat v časy cca 17:45 18:10, 18:30 a 18:50. Vyhlášeni budou
vždy tři nejlepší z kategorie, kteří ještě nebyli vyhlášeni. V případě neúčasti na vyhlášení bude vyhlášen
další v pořadí.
- Ukončení závodu – v 18:45.

Další informace budou zveřejňovány průběžně na webu www.ob.skzvole.cz, případně dotazy na mailu
tomas1hajek@gmail.com.

