
Rozpis akcí v rámci 3. ročníku WOD 
  /světového dne orientačního běhu/ 
 
Pořadatel: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice n. L. z.s. 
 
Cílem je podpořit celosvětový rekord v počtu lidí provozujících orientační běh v daném období. 
Zaměřeno pro širokou veřejnost, není zde žádné omezení věkové ani výkonnostní, ale 
i „profesionální orienťáci“ si užijí plnohodnotné městské sprinty v klidných lokalitách v zástavbě 
i parcích. 
 
 

23.5. 2018 – středa  9-18h 
mapa: Nemocnice 
shromaždiště: Parkoviště pod Lidlem /Roudnice n.L./  parkování zde bude zakázáno 

 
 

26.5.2018-- sobota  13-17h 
mapa: Rozhledna 
shromaždiště: Kratochvílova rozhledna /Roudnice n.L. / 

 
 

29.5.2018---úterý  12-17h 
mapa: Velemín 
shromaždiště: ZŠ. Velemín 

 
 
Společné pro všechny akce: 
 
Kategorie : 

K /krátká/ – jednoduchá trasa pro začátečníky, rodiče s malými dětmi, děti z MŠ a 1. st. ZŠ 
v blízkém okolí shromaždiště 
 
D/ dlouhá/ ---náročnější trasa 
 
Volné pořadí kontrol, razí se do papírových průkazek, výsledky budou rozděleny dle pohlaví a věku. 
Přihlášky: na místě, ale pro lepší přehled o počtu map lze i předem na janabuk@atlas.cz   
Uvádějte:. Jméno, příjmení, rok nar., ev. škola, oddíl 
 
Start: kdykoliv během doby konání, nejpozději však 30 min před jejím ukončením. 
Startovné: 10kč /mapa 
 
Všechny trasy lze absolvovat i s kočárkem a v civilním oblečení. 
Pro každého účastníka malá pozornost v cíli. 
 
Parkování: pořadatel nezajišťuje 
 
 



 

Orientační běžci: zvláště sobotní dlouhá trať bude stavěna jako klasický městský sprint, 
pravděpodobně se poběží na čipy - startovací a cílová krabička… Budeme rádi, když akci využijete 
jako trénink a příjemné proběhnutí 
přihlášky: lze i přes ORIS - lokální závody, na mail nebo na místě… 
doporučené parkování: Karlovo náměstí 
 
 
Svou účastí uděláte hned několik dobrých skutků najednou… 

1/ uděláte něco pro sebe - vyvětráte se, odpočinete si od starostí všedních dnů, projdete se nebo 
proběhnete 
 
2/ pomůžete v uskutečnění světového rekordu v počtu lidí provozujících orientační běh v dané době. 
Zároveň pomůžete v umístění Roudnice v republikových výsledcích /loni to bylo krásné 5. místo. 
 
3/ poznáte město zase trochu z jiného pohledu 
 
Bližší info na www.obroudnice.cz    skob.rce@gmail.com    
 
Odpovědný zástupce pořadatele: Jana Buková tel.731 899 545 
 
Budeme se těšit na viděnou. 


