
POZVÁNKA NA XXXVII. 

ROČNÍKORIENTAČNÍHO ODPOLEDNE 

„KAMZÍK“  
Datum: sobota 21. srpna 2021 

Místo: Fit louka nad Mariánskými Lázněmi u hotelu Kamzík 

Účastníci: členové oddílů karate, juda, aikida a OB, jejich rodinní příslušníci a 

kamarádi 

Začátek: cca v 13,00 hodin 

Ukončení: v 18,00 hodin 

Disciplíny:  

Kleště Open – kratší asi 2 km dlouhý závod, který lze pojmout jako orientační 

procházku pro méně zkušené, nebo jako rozběhnutí před hlavním závodem pro 

ty ambicióznější, vhodné i pro orientační mládež na úrovni DH10-12. Lze ho 

absolvovat i po doběhnutí hlavního závodu, běží se s papírovou průkazkou, do 

které se razí kleštičkami 

Hlavní závodjednotlivců s volným pořadím kontrol (12 pro amatéry, 13 pro 

aktivní orientační běžce) na cca 5-6 km (vzdušnou čarou), mládež bude mít 

kratší verzi, hodnotí se zvlášť amatéři a aktivní orientační běžci, čipy netřeba, 

běhá se s tužkou a papírovou průkazkou, na kontrolách se do průkazky zapisují 

odpovědi na otázky, čímž se dokládá nalezení kontroly 

V obou závodech jsou na kontrolách normální závodní lampiony  

Mapa:1:10 000 

Vyhlášení výsledků: co nejdříve, někdy mezi 19,00 a 20,00 hod. Diplomy 

dostanou první tři v každé disciplíně a kategorii. Cenu dostane každý za každou 

disciplínu 

Účastnický příspěvek: 120,- Kč platí pouze muži a Karla L., 60,- platí ženy 

Platí pouze ti, kteří mají zájem o dobře vychlazené pivo. Toho můžou vypít 

libovolné množství. Mládež do 18 let a abstinenti neplatí nic 

Přihlášky: co nejdříve, nejpozději do 15. srpna J. Milotovi 

(josef.milota@tiscali.cz, 723 114 049) nebo R. Malinovskému 

(radek.malinovsky@tiscali.cz, 607 412 707) mailem, telefonicky nebo osobně 

Jde o počet map, které se musí připravit a množství piva, které se bude muset 

zakoupit. Jídlo a nealkoholické nápoje si každý zajišťuje sám. Nezapomeňte si 

vzít sklenici na pivo. Každý se účastní na vlastní riziko. Akce se koná za 

jakéhokoliv počasí. Nocovat se dá u ohně ve vlastním stanu a spacáku. 

Na běhání mějte extra obuv a oblečení.Koupání zpocených a špinavých borců je 

možné v nedalekém Pstružím jezírku.Protesty proti regulérnosti se přijímají, ale 

nevyřizují.Na setkání se těší organizační výbor ve složení:  

Stavitel tratí Hlavní rozhodčí        Tajemník 

Pepa MilotaPepa Milota Pepa Milota 

Jury        Ředitel 

Pepa Milota Pepa Milota 
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V Mar. Lázních 16. července 2021 

 


