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

SOKOLSKÁ ŽUPA OLOMOUCKÁ-SMRČKOVA
Rooseveltova 34, 779 00 Olomouc tel.: 773 659 872
www.sokol-zupaolomoucka.cz, email : zolomoucka@seznam.cz

Regionální centrum SPV Olomouc a Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova
Vás zvou na
regionální – župní závod v přírodě : Medvědí stezkou – Závod Zálesácké Zdatnosti
Datum: sobota 4. 5. 2019
Místo:

Velká Bystřice, házenkářské hřiště

Prezence: 9.30 – 10.15 hod.

Zahájení 10.30 hod.

Doprava: vlak 9.37 hl.n.Olomouc – 9.49 V.Bystřice zastávka. Pak po zelené značce směr Lošov.
Startovné: 40.-Kč za účastníka – uhradí vedoucí výpravy při prezentaci za celou výpravu najednou.
Nečlenové ASPV nebo Sokola 50,- Kč
Náplň soutěže :
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 u nás , atd.
Závod se koná za každého počasí !!!
S sebou : průkaz pojištěnce, tužka, obuv a oděv do přírody, pláštěnka pro případ deště,náhradní oblečení,
buzola, svačina, pití. Každý účastník dostane drobné občerstvení - oplatek, malé pití. V místě je
možnost zakoupit občerstvení.
Pro závod doporučujeme dlouhé kalhoty a spray na klíšťata
Ukončení : podle počtu účastníků, předpoklad 13.30 hod. Odjezd vlaku 13:48, 15.00.
Stanovené věkové kategorie pro tento závod :
Mladší žactvo I …........ nar. 2011 - 2010
Mladší žactvo II …........ nar. 2009 – 2008
Dorost …..................... nar. 2003 – 2001

Starší žactvo III …........ nar. 2007 - 2006
Starší žactvo IV …........ nar. 2005 – 2004

Cvičitelé jsou odpovědni za to, že do soutěže přihlásí jen závodníky, kteří splňují zdravotní předpoklady.

Alena Opluštilová
regionál.vedoucí CPP
728 544 400
Žádáme o zaslání návratky do : 29.4.2019
Případné změny v den závodu jsou možné.

Martina Michalíková
župní vedoucí PP
775 646 475

NÁVRATKA pro členy RCSPV Olomouc (alcaolomouc@seznam.cz)
TJ : ---------------------------------------------------------------

kategorie

jméno

rok narození

Krajské kolo Medvědí stezky :
se koná v sobotu 18. 5. 2019 Velká Bystřice, Olomoucký kraj
Bližší informace pro krajské kolo obdrží vítězné postupující hlídky RCSPV po závodu. Doprava
zajištěna.
---------------------------------------------------------------------------

Dále žádáme vedoucí jednotlivých jednot, aby zajistili
vyplnění přiloženého souhlasu - prohlášení rodičů
s případnou účastí v krajském kole a toto prohlášení odevzdali při prezentaci.
Cestovní a účastnický poplatek pro krajské kolo hradí RCSPV a KASPV.
Děkujeme.

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Potvrzuji, že můj syn-dcera, se v případě patřičného umístění zúčastní krajského kola
soutěže Medvědí stezkou, která se bude konat 18. 5. 2019 ve Velké Bystřici.
Jméno :

…............................................................................

TJ :

…............................................................................

Podpis rodičů :

….........................................................
tel. :

email:

