Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova
Regionální centrum SPV Olomouc

PEPÁCKÁ KOMISE
OLOMOUC
vás zve na

ŽUPNÍ ZÁVOD ZÁLESÁCKÉ ZDATNOSTI
REGIONÁLNÍ ZÁVOD V PŘÍRODĚ MEDVĚDÍ STEZKOU
Datum:

sobota 14. 5. 2022

Místo:

Radíkov rekreační areál Pod věží http://www.chataradikov.cz

Prezence:
Doprava:

9.30 - 10.15 hod. Zahájení: 10.30 hod.
BUS: 8.31 nebo 9.16 hod. autobus č. 11

Startovné:

50,- Kč za účastníka - uhradí cvičitel hromadně při prezenci za celou jednotu.

z Olomouc hl. nádraží MHD
do Olomouc Radíkov, dále pěšky cca 20 min.
autem do obce Olomouc Radíkov, tady parkovat, dále pěšky.

Náplň závodu: závod dvoučlenných hlídek v běhu přírodním terénem s překonáváním překážek a plněním
úkolů, např.: orientace, práce s mapou, azimuty, hod na cíl, první pomoc, topoznačky, rostliny,
uzly, odhad vzdálenosti, součinnost členů hlídky, historie tělovýchovy, atd.
Závod se koná za každého počasí !!!
S sebou:

průkaz pojištěnce, tužka, obuv a oděv do přírody, pláštěnka pro případ deště, náhradní
oblečení, buzola – máte-li, svačina, pití. Pro závod doporučujeme dlouhé kalhoty a sprej proti

klíšťatům.
Ukončení:

podle počtu účastníků, předpoklad 13.30 hod. Odjezd autobusu 14.15 hod.

Věkové kategorie platné pro tento závod:
Mladší žactvo I ............... nar. 2013 - 2014
Mladší žactvo II ............... nar. 2011 - 2012
Dorost ............................. nar. 2004 - 2006

Starší žactvo III ................ nar. 2009 - 2010
Starší žactvo IV ................. nar. 2007 - 2008

• Návratky zasílejte do 11. 5. 2022 na adresu župní kanceláře zolomoucka@seznam.cz
• Přihlášky a změny v přihláškách v den závodu jsou možné.
• Členství v ČOS potvrdí vysílající jednota na soupisku vyslaných závodníků.
• Cvičitelé jsou odpovědni za to, že do soutěže přihlásí jen závodníky, kteří splňují zdravotní předpoklady.
• Každý účastník dostane drobné občerstvení. V místě je možnost občerstvení zakoupit.
Martina Michalíková
župní vedoucí komise pobytu v přírodě
michalikova.martina@sokolbelidla.cz
775 646 475

SOKOLSKÁ ŽUPA OLOMOUCKÁ-SMRČKOVA
Rooseveltova 127/34, Olomouc, 779 00
724842718, zolomoucka@seznam.cz
http://www.sokol-zupaolomoucka.cz

Alena Opluštilová
regionální vedoucí CPP
728 544 400

REGIONÁLNÍ CENTRUM SPORT PRO VŠECHNY
I. P. Pavlova 1015/58, Olomouc, 779 00
605 344 967, rcspvolomouc@seznam.cz
http://www.rcspvolomouc.net

