MODŘANSKÉ KUFROVÁNÍ SVATÉ LUCIE
Oddíl orientačního běhu USK Praha Vás v neděli 11. prosince 2016 zve do Tyršovy čtvrti na
orienťák pro příchozí. Zveme rodiny s dětmi, juniory, seniory – zkrátka všechny.
Zda to bude orientační běh nebo vycházka s mapou, záleží jen na Vás. Připravili jsme trať
přilehlým parkem v délce necelého kilometru a dále trať Tyršovou čtvrtí v délce zhruba
2,5 km. Centrum závodu bude u dětského hřiště v Zátišské ulici, 50.0152586N,
14.4096758E . Přihlášky jsou možné i na místě, od 9:30 do 11 hodin.
Hlavně se neobávejte přílišné orientační náročnosti a přijďte si to zkusit!
Pro všechny dětské účastníky bude připravena sladká odměna a diplom, pro prvních 130
dětí v cíli máme i medaile s modrožlutou stuhou!
Aktuální informace naleznete na http://www.uskob.cz/poradani/mk16. Akce se nebude
konat pouze v případě extrémně špatného počasí – protože v outdooru platí heslo: Není
špatné počasí, je jen špatné oblečení!
Centrum závodu bude u dětského hřiště v Zátišské ulici, 50.0152586N, 14.4096758E
Prezentace, přihlášky: Příchozí předem na mail nemeckova@email.cz do 8. 12. večer,
na místě do vyčerpání připravených map od 9:30 do 11 hodin.
Registrovaní orienťáci se samozřejmě hlásí přes přihláškový systém ORIS do 8.12, 22:00.
Start: u centra závodu od 10 do 11.15 hodin
Cíl: u centra závodu do 12 hodin
Kategorie, tratě, ražení:
P – Park, délka do 1 km, nepřekonávají se žádné komunikace s autoprovozem
T – Tyršovkou, délka cca 2,5 km vzdušnou čarou, povede i přes málo frekventované
komunikace, pořadatel nezajišťuje přechody, dbejte na vlastní bezpečí.
Najdete všechny kontroly? Ty se budou označovat jehličkovými kleštěmi do startovního
průkazu.
Startovné: jako startovné zašlete prosím v den závodu DMS na konto modřanského
stacionáře pro osoby s mentálním postižením Modrého klíče odesláním textu DMS
MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 28,50 Kč. Více
informací najdete na www.darcovskasms.cz a na www.modry-klic.cz .
Stačí na prezentaci ukázat na displeji mobilu. Za jednu DMS obdržíte jednu závodní mapu.
Šatny nezajišťujeme, jedná se o open air akci za každého počasí, pouze v případě
extrémní nepřízně počasí typu vichřice se akce nebude konat.
Aktuální informace a výsledky najdete na webové stránce závodu
http://www.uskob.cz/poradani/mk16.

Parkování: Pokud nepřijdete pěšky nebo nepřijedete autobusem (nejbližší zastávka
Zátišská nebo Tyršova čtvrť), parkujte prosím ohleduplně na místních komunikacích a
dodržujte dopravní předpisy.
Na setkání se těší pořadatelé!
Tuto akci podpořila grantem Městská část Praha 12

