SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU – WORLD ORIENTEERING DAY
Závod pod záštitou náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova Mgr. Ivany Hemerkové
PROSTĚJOV, KOLÁŘOVY SADY
STŘEDA 11. 5. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY
Druh akce:

ukázkový závod v orientačním běhu pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií včetně instruktáže

Termín:

11. 5. 2016 od 8.00 do 12.00 hodin

Místo srazu:

školní hřiště ZŠ a MŠ sídliště Svobody

Kategorie:

vždy dvojice, či trojice v kategoriích podle tříd
Dívky 4. a 5. třída (D 4-5)
Hoši 4. a 5. třída (H 4-5)
Dívky 6. a 7. třída (D 6-7)*
Hoši 6. a 7. třída (H 6-7)*
Dívky 8. a 9. třída (D 8-9)*
Hoši 8. a 9. třída (H 8-9)*
*včetně odpovídajících ročníku víceletých gymnázií

Tratě:

budou připraveny 3 tratě
D 4-5, H 4-5 – délka cca 1,5 km
D 6-7, H 6-7 – délka cca 2,0 km
D 8-9, H 8-9 – délka cca 2,5 km
start intervalový (po 1 minutě) – jednotlivým přihlášeným školám bude přidělen čas
(např. od 9 do 10 hodin), kdy budou její závodníci startovat

Přihlášky:

emailem na adresu: dusanvystavel(at) seznam.cz
základní – pouze ANO/NE a předpokládaný počet závodníků v jednotlivých
kategoriích - nejpozději do: pátku 29. dubna 2016
jmenná – s rozdělením do dvojic/trojic dle kategorií – nejpozději do: pátku 6. května
Prosíme uvést kontakt (email, mob. telefon) na učitele zodpovědného za výpravu
školy. Na tento email budou také posílány veškeré doplňující informace.

Vybavení:

sportovní oděv a obuv přiměřená dle aktuálního počasí
speciální mapu se zakreslenou tratí dostane každý účastník na startu
čip k měření času a potvrzení průchodu kontrolami každé dvojici/trojici zapůjčíme
kompas/buzola není nutná

Informace:

http://ob.skprostějov.cz/wod2016 (v provozu od 25.4.2016)
Další informace lze také získat zde: http://www.orientacnisporty.cz/ Český svaz
orientačních sportů, o celosvětové akci WOD také zde (stránka v angličtině):
http://worldorienteeringday.com/ Mezinárodní federace orientačních sportů

Kontakt/dotazy:

Dušan Vystavěl, předseda oddílu orientačního běhu SK Prostějov
e-mail dusanvystavel(at)seznam.cz, mob.tel. 602 730 417

