Orienťák pro Ukrajinu
Akce v rámci Týdne orienťáku pro Ukrajinu
Datum:

sobota 5.března 2022

Pořadatel:

TJ O-mikron, z.s. (MBM) pod záštitou městské části Brno – sever

Shromaždiště:

Hřiště za MŠ Marie Majerové. K dispozici bude svazový tunel k odložení věcí. Poloha
shromaždiště je zachycena na plánku.

Doprava:

Autobusy č. 44,46,57 nebo 84 na zastávku Lesná, Nádraží. Využít lze rovněž vlakové spoje
do stejné zastávky. Shromaždiště je vzdáleno od zastávky 300 metrů a cesta na něj nebude
značena. V případě cesty autem parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování jsou
kdekoliv na veřejných parkovištích na sídlišti Lesná. Upozorňujeme, že ulice Studená je
uzavřena pro veškerou dopravu.

Přihlášky:

Do čtvrtka 3.3.2022 přes systém ORIS. Na akci bude možné dorazit i bez předchozího
přihlášení. V případě nedostatku map je budeme vybírat zpět a používat pro další
závodníky. Zvláště registrované závodníky ovšem prosíme, aby se přihlásili a my mohli
vytisknout odpovídající počty map.

Startovné:

Žádné. Veškeré peníze, které vybereme poukážeme na účet pro Ukrajinu 214575416/0600
zřízený ČSOS. Veškeré peníze na něm budou po skončení Týdne pro Ukrajinu
zdvojnásobeny ze svazových prostředků až do celkové výše 150 000 Kč.

Program:

V 9:00 zahájíme akci krátkým proslovem. Akce bude dále probíhat do 12:00, kdy uzavřeme
cíl a již nebudeme nikoho pouštět na trať.

Mapa:

Husovické Tunely (1:4000, e=2m, formát A4, mapováno III - VII 2020, stav XI 2020,
mapoval Jiří Zelinka, mapový klíč ISSprOM 2019), tisk laser, bez vodovzdorné úpravy.

Popisy kontrol:

K dispozici na shromaždišti. Na mapě nebudou vytištěny.

Ražení:

elektronické SportIdent v bezkontaktním režimu SI AIR. Na shromaždišti budou k
dispozici čipy k bezplatnému zapůjčení.

Terén:

Sídliště, ulice s rodinnými domy a prudké zalesněné svahy.

Start:

Každý závodník bude moct startovat v libovolném čase mezi 9:00 a 12:00

Tratě:

Kategorie MODRÁ pro zkušené orienťáky a ŽLUTÁ pro děti a příchozí z řad široké
veřejnosti. Směrný čas pro obě kategorie bude v rozmezí 15 až 20 minut.

Výsledky:

Myslíme si, že nebudou podstatné, ale pokusíme se je zveřejňovat online v reálném čase.
Po skončení akce budou k dispozici na stránce závodu v ORISu.

Omezení oblečení: Doporučujeme podpořit Ukrajinu i tím, že na akci dorazíte v modrožluté kombinaci
běžeckého oblečení. Jiným způsobem oblečení neomezujeme.
Materiální sbírka: V rámci akce budeme pořádat i materiální sbírku pro Ukrajinu. Aktuálně jsou potřeba
především léky oblečení nebo spacáky. Veškerý nashromážděný materiál předáme
Českému červenému kříži.
Informace:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7122 nebo mail o-mikron@email.cz

Covid:

Kromě války na Ukrajině je stále aktuální i onemocnění COVID-19. Prosíme všechny
účastníky akce, aby dodržovali platná vládní opatření. Pokud se necítíte dobře, tak se akce
prosím neúčastněte a přispějte přímo na účet uvedený v sekci Startovné.

Předem moc děkujeme všem, kteří se příjdou proběhnout a přispějí buď finančně nebo
materiálně na podporu Ukrajiny. Náš spolek maximálně podporuje Ukrajince v obraně
své země.

