
 

      Zvadlo     
 

 
 

V historii se nám podařilo tento závod několikrát celkově vyhrát, povede se to i 
tentokrát? O tom rozhodnete pouze vy! Rozhodují pouze tábornické 
dovednosti, chytrá hlava a rychlé nohy. A to přece mají všichni Severáci :o) 

 
 

Setonův závod 2010  
Závod trojčlenných hlídek v rámci soutěže Zelená Liga PTO 

  

 

Kdy ? sobota 24. 4. 2010 

  Kde ? Lesní školka Jezírko – Soběšice a přilehlé lesy 

  Sraz : v sobotu v 8:00 na konečné tramvaje č. 1 

  Návrat : v sobotu cca 16-18 hod. na konečnou tramvaje č.1. 
Přesný čas pošleme SMS, dle konkrétní situace na závodě. 

  
Doprava : MHD – vezměte si 2x lístek na hodinu 

  Jídlo : Svoje na celý den, nezapomeňte na pití 

  Poplatek : 80,- Kč max. do 21./22.4.  – celá částka pokrývá startovné. 

  S sebou:  

 

Sportovní oblečení (na převlečení) 

Sportovní obutí – jedná se o závod v terénu. 
Jídlo a pití na celý den, 2x lístek na MHD (60 min). 

Nezapomeňte na oddílové tričko, šátek, košile (kdo má) 

a také pláštěnku, doporučujeme KPZ :o) 
 

Nebrat: mobilní telefony, diskmany, videohry,... !!! 

Pozor!: Můžete přijít podpořit závodníky a budeme rádi, pokud tak 
uděláte, ale až v odpoledních hodinách cca 14hod a dále. 
Do té doby jsou na trati, kam Vás nikdo nepustí, ale v cíli je 
můžete morálně podpořit a sdílet s nimi případné úspěchy. 

 

10.PTO Severka Brno * www.severka.cz * 

Manažer akce: Ďoubalík, doubalik@severka.cz * 724 534 731 
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