Zveme jednotlivce i celé rodiny na

XII. ZVOLSKÝ BĚH
Propozice
Termín:
Místo:

sobota 26. dubna 2014 v 10:00 hodin
u lesa v Březovské ulici – start a cíl

Zveme rodiny i jednotlivce na

Pořadatel:

Školská, sportovní a kulturní komise OÚ Zvole

Činovníci:

Ředitelka závodu:
Hlavní rozhodčí:
Startér a autor tratí:
Zpracování výsledků:

20. Zvolský orientační běh

Katarína Hánělová
Slávka Ročňáková
Karel Matzner
Petr Lovenhofer

Přihlášky jednotlivců, partnerských dvojic a rodin:
předem e-mailem: katka@hshsport.cz, pro příchozí v den závodu v prostoru startu nejpozději
do 9:30 hodin
Prezentace a vyzvednutí startovních čísel:
pro přihlášené v místě startu, nejpozději 30 min. před startem kategorie,
pro příchozí v místě startu nejpozději do 9:30
Startovné:

dobrovolné

Tratě:

vedou po zpevněných cestách, lesních pěšinách s mírným převýšením

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom. Dále bude vyhodnocena nejrychlejší
partnerská dvojice (součet času ženy na trati 2150m m a muže na trati 4 300 m) a nejpočetněji
zastoupená rodina
Předpis:

závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu

Poznámka:

pořadatelé si vyhrazují právo úpravy časového pořadu startů podle počtu přihlášených
v jednotlivých kategoriích

Termín

Neděle 27.4.2014,

Kde

Start i cíl na kraji lesa cca 600 m západně od prasečáku
(viz plánek na webu)

Co s sebou

Sportovní oblečení a hodinky. Buzola se hodí, ale není
nezbytná.

Tratě

„Linie“: značená trať – pro děti do 10 let a rodiny s dětmi
„Scorelauf“ (volné pořadí kontrol): cílem je navštívit dle mapy co
nejvíce kontrol v časovém limitu jedné hodiny.

Kategorie

- linie: dívky, hoši do 10ti let, rodiče s dětmi do 10ti let
- scorelauf: dívky, hoši do 16ti let, ženy, muži, OPEN

Časový pořad, kategorie a délky tratí:
10:00
10.05
10:15
10:30
10:45

11:00

11:15
11:30

12:10

Zahájení závodu
Děti do 4 let
Předškolní děvčata
Předškolní hoši
Mladší děvčata
Mladší hoši
Starší děvčata
Starší hoši
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Vyhlášení výsledků dětí
Dorostenky
Dorostenci
Ženy do 34 let
Ženy 35 let a starší
Muži do 39 let
Muži 40 let a starší
Vyhlášení výsledků

nar.
2010 - 2012
2008 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2007
2006 - 2007
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001

50 m
200 m
200 m
600 m
600 m
800 m
800 m
800 m
1 500 m
1 500 m
1 500 m

1997 - 1999
1997 - 1997
1980 - 1996
1979 a dříve
1975 - 1996
1974 a dříve

2 150 m
2 150 m
2 150 m
2 150 m
4 300 m
4 300 m

Pojďte se s námi proběhnout jarní přírodou!
PhDr. Slávka Ročňáková
hlavní rozhodčí

MUDr. Katarína Hánělová
ředitelka závodu

sraz 9.30 až 10.00 hod.

Časový plán 9:30 – 10:00 prezentace účastníků, dohlášky
10:10 start prvních závodníků
11:55 předpokládané vyhlášení výsledků
Startovné

40,- Kč

Přihlášky

Emailem na ob@skzvole.cz nebo SMS na 603 858 303.
Pro zajištění map potvrďte účast do 25.4.2014.
Dohlášky na místě pouze dle počtu volných map.

Více informací na www.OB.SKZvole.cz.
Oddíl pořádá nábor nových členů - tak si orienťák přijďte vyzkoušet!
Za oddíl OB zve Tomáš Hájek

