
       Zvadlo    
Podzimní soutěž PTO 

- ORIENTAČNÍ BĚH
 

A máme  tu  nový  ročník  Zelené 
ligy,  celoroční  soutěže  PTO  - 
Pionýrských  tábornických  oddílů. 
Pokud  trvá  vaše  každoroční 
odhodlání ze Srazu PTO vybojovat 
letos  ještě  lepší  umístění  v Zelené 
lize a dát o sobě pořádně vědět, je 
nejvyšší čas začít ! 

První  soutěží,  která  je  pro  nás 
připravena, je  Orientační běh. Kdo 
nezná pravidla,  tak se nemusí bát, 
vysvětlíme,  naučíme.  Jedná  se 
o běhání  po  lese,  v  terénu,  kde 
záleží  na  vlastní  orientaci  a  na 
umění zacházet s mapou a buzolou. 

NOVINKA: dole v tiráži (to je ten černý rámeček pod zvadlem) budete mít 
vždy uvedeno, kdo je manažerem akce, tedy kdo ji za Severku zajišťuje a na 
koho se máte obracet s dotazy :-) Hlásit se na akci ale budete klasicky na 
schůzkách, nemusíte jemu.

Kdy ? sobota 6.října 2007 - CELÝ DEN
Nutná domluva předem - nahlášení závodníků !!!

Kde ? Brno - Kohoutovice

Sraz : upřesníme podle počtu a sestavy závodníků, 
každopádně ráno kolem 8 v Řečkovicích 
existuje varianta, že bychom jeli autama

Návrat : nedokážeme zatím říct, někdy odpoledne - podvečer 
dáme vědět před závodem a nebo SMS

S sebou : oblečení na závod, na běh, dlouhý rukáv i nohavice, 
například tepláky nebo šusťáky,  triko s dl.  rukávem, 
tenisky se vzorkem - aby neklouzaly v lese,
batůžek  na  závod,  pláštěnka,  něco  na  převlečení, 
oddílové tričko šedé, košile, šátek, 
jídlo a pití na celý den, hrnek (bude tam něco k pití), 
startovné 30 Kč stačí na sraz
jízdenky na MHD, asi ještě upřesníme 
buzolu dostanete oddílovou, kdo my měl svou - řekne

 10.PTO SEVERKA Brno
www.severka.cz * hanca@severka.cz * 602 834 675

manažer akce BIZON * pavlin@severka.cz * 777 236 214
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