
 
 
 
 

OB SK Zvole  
zve rodiny i jednotlivce na 

28. Zvolský orientační běh 
 
 
 

Termín Sobota 15.9
 

Kde  Start i cíl bude na návsi ve Zvoli
 

Tratě  „Linie“: procházka (či běh) s mapou po 
děti do 10 let a rodiny s dětmi do 10 let. 
„Dle mapy“: cílem závodu je navštívit všechny kontroly zakreslené
mapě v příslušném pořadí.

  Tratě povedou klidnou částí obce Zvole a částečně i blízkým lesem
 

Kategorie Trať linie: dívky d
  Trať dle mapy: dívky do 1
            hoši do 16ti let, ženy, muži, OPEN
        

Časový plán    9:30 – 10:00 prezence účastníků, dohlášky
   10:05   start prvních účastníků
   12:30   předpokládané vyhlášení výsledků
 

Startovné   40,- Kč  
 

Přihlášky Na ob@skzvole.cz
  Pro zajištění mapy z
  Pro dohlášky v den startu bude připraveno pro každou 
  volných map. 
 

Více informací a pokyny k závodu budou včas vyvěšeny na

www.OB.SKZvole.cz
 
 

 Těšíme se na Vás   
      

zve rodiny i jednotlivce na  

. Zvolský orientační běh  

.9.2018     sraz 9.30 až 10.00 hod.

t i cíl bude na návsi ve Zvoli v blízkosti cukrárny

procházka (či běh) s mapou po trati značené f
rodiny s dětmi do 10 let.  

cílem závodu je navštívit všechny kontroly zakreslené
příslušném pořadí. 

Tratě povedou klidnou částí obce Zvole a částečně i blízkým lesem

dívky do 10ti let, hoši do 10ti let, rodiny s
dívky do 13ti let, hoši do 13ti let, dívky do 16ti let,
hoši do 16ti let, ženy, muži, OPEN (rodiny), 

    

10:00 prezence účastníků, dohlášky 
10:05   start prvních účastníků 
12:30   předpokládané vyhlášení výsledků 

ob@skzvole.cz nebo SMS na 603 858 303.  
jištění mapy zašlete přihlášku do 14.9.2018. 

Pro dohlášky v den startu bude připraveno pro každou 

Více informací a pokyny k závodu budou včas vyvěšeny na
 

www.OB.SKZvole.cz.
     za oddíl OB SK Zvole.
          Tomáš Hájek

sraz 9.30 až 10.00 hod. 
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cílem závodu je navštívit všechny kontroly zakreslené v 

Tratě povedou klidnou částí obce Zvole a částečně i blízkým lesem 

o 10ti let, hoši do 10ti let, rodiny s dětmi do 10ti let. 
ti let, dívky do 16ti let, 

(rodiny),   

 

 
Pro dohlášky v den startu bude připraveno pro každou trať min. 10 

Více informací a pokyny k závodu budou včas vyvěšeny na 

. 
oddíl OB SK Zvole. 
Tomáš Hájek 


