O rientační B

ěh pro

R &R

…. ale též pro odrostlejší skauty, stejně tak pro
vedoucí oddílů, středisek, … etc.

Desátý ročník

Pořádá Balú, Domča, Kvítek, Myš & spol.
Sraz: přijďte ve čtvrtek 25. října v 18:15
Uzávěrka přihlášek: na místě, ideálně do út 23. října

Start: kolem 18:45 Konec závodu: 20:00 -20:30
Výsledky: budou vyhlášeny nejpozději do 22:00
Místo: klubovna Zvědů, TJ Sokol MOTOL
http://www.zvedove.wz.cz/klubovna.html

Spojení: Z metra Anděl: TRAM - 9,10 Hotel Golf
BUS - 167 Kudrnova
Účastníci: Smíšené dvojice, rozuměj kluk a holka,
muž a žena, atd. Samotářům hlavu neutrhneme!!
Startovné: cca 25,- Kč/osobu zahrnuje také mapu,
z které můžete doma zjistit jak to vlastně mělo
správně být. Ti zdatnější pak budou ze startovného
odměněni.
Mapa: Sauna, 2005, 1:10000, asi nebude
vodovzdorně upravena
Ražení: klasické mechanické
Na místě: střecha nad hlavou, po doběhu šálek čaje a
obrázky z toulání světem, asi Tibetem.
S SEBOU DOPORUČUJEME: poctivou
baterku + náhradní baterie, starší sportovní oblečení,
(dlouhé ruce, dlouhé nohy), tužku a papír na dohledávky,
buzolu a třeba ještě izolepu.

Až se tě ehm zima zeptá, cos dělal na podzim, ha, ha,
v klidu řekneš: „Byl jsem na nočním orienťáku !!“

AKTUÁLNĚ: http://mouse.rebex.cz/obr
Přihlášení i jednotlivců:
Michal Schrötter, michals@rebex.cz
+420 602 194 891
+420 251 641 482
+420 222 727 315
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