Pozvánka
do Olympijského parku v Ostrava na orienťák v centru města Ostravy .

V době konání LOH 2016 v Rio de Janeiru 6.-21.8.2016 bude na třech místech v Ostravě Olympijský
park Ostrava, kde bude možno vidět ukázky sportů, tyto si i vyzkoušet, účastnit se kulturních
programů a hlavně na Černé louce fandit našim sportovcům ve Fanzóně.
Sportovní klub orientačního běhu Ostrava připravil pro návštěvníky a zájemce o sport
v Olympijském parku Ostrava možnost vyzkoušet si orientační běh/pochod v městském prostředí.
Konkrétně nás najdete na Masarykově náměstí, v jeho východním rohu u východu do ulice směrem
ke kostelu Sv. Václava, kde budeme mít stánek. Jak se tam dostat? Nejlépe MHD na tramvajovou
zastávku Karolina (protože nejbližší zastávka Elektra je t.č. v rekonstrukci, stejně jako část ulice
Nádražní) a odtud po ulici 28. října je to pěšky cca 500 metrů. Individuální dopravou je možno dojet
až na parkoviště přiléhající náměstí a odtud je to 100 metrů. Vyzkoušet si tento druh orientačního
běhu, ale pro začátek možno jen chodit, můžete o víkendových dnech 6.,7.8. a 13.,14.8 po celý den
od 10-ti do 19 hodin.
K dispozici budou dvě trasy, jedna kratší s 10-ti kontrolními body do 1,5 km délky a jedna delší se 14cti kontrolními body do 2 km délky, k vyzkoušení pro ty, kteří tento druh sportovního odvětví chtějí
objevit. Se základy OB Vás seznámí naši přítomní instruktoři a poradí Vám jak nejlépe na to jít i bez
buzoly a kompasu. S méně odvážnými mohou i část trasy projít. Můžete s sebou přivést své rodinné
příslušníky, známé a přátele, každého, kdo má rád pohyb spojený s hledáním kontrol podle speciální
mapy pro orientační běh. Budeme rádi za přeposlání této pozvánky každému, koho by to mohlo
zaujmout.
Co k tomu potřebujete? Vycházkové oblečení, mapu (poprvé je zmapováno centrum města
Ostravy) a startovní průkaz. Ty Vám dáme na našem stanovišti na náměstí, kde nás najdete
v uvedené dny a hodiny. Vše je zdarma. V příloze je k nahlédnutí i „čistá“ – bez kontrol – mapa pro
OB, pochopitelně bez názvů ulic a jiných objektů ve městě, jen pro představu kde pro Vás ten
orienťák budeme mít nachystaný.
Pro vážné zájemce o vyzkoušení si OB v řádném, měřeném závodě chystáme na čtvrtek 11.8.2016 od
16 hodin trénink na této mapě se třemi trasami dle obtížnosti a s nasazením elektronického systému
měření časů SportIdent. Pozvánku na tento měřený mapový trénink rozešleme samostatnou
pozvánkou a taky ji umístíme na našich webových stránkách.
Na setkání spojeném s hledáním kontrol v zákoutích centra města Ostravy (zavedeme Vás tam,
kde byste ani nepomysleli nakouknout) se těší organizátoři těchto předváděček. Nemusíte se nám ani
hlásit dopředu, že přijdete. Jsme připraveni na jakýkoliv počet zájemců o vyzkoušení si OB.
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