
PTO Orientační běh 

Sobota 7. 10. 2017 

Školní rok nám již začal a s ním i Severácký rok. Zahajovací výlet máme za sebou a před námi je další akce. 

Je to první soutěž Zelené ligy, kterou je letos Orientační běh. Loni byla první soutěž Zelené ligy více o 

zapojení mozkových závitů, letos to bude spíše o fyzické kondici, ale mozek budete muset zapojit stejně . 

Tak přijďte si zazávodit a pokusit se navázat na loňský úspěch, kdy jsme v Zelené lize skončili na krásném 

prvním místě! 

Sraz: v sobotu 7. 10. 2017 v 7:50 u klubovny (8:24 nám jede šalina z Běloruské) 

Návrat: v sobotu 7. 10. 2017 v 17:30 tamtéž  

Cena: 100Kč (startovné, ceny) 

Na sebe: kroj! Pohodlné oblečení a sportovní obuv  

S sebou: oddílové tričko, sportovní oblečení a obuv na běh, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, 2x jízdenky 

na 60 minut nebo šalinkartu 

Na všechny Severáky se těší Frodo, Tirís (776 689 447) a ostatní vedoucí 
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