Informace k akci Prosecký orienťák.
1. Vydejte se nejlépe ve dvojici rodič – dítě ke dvěma startovním stánkům umístěných v Parku
přátelství pro hrací kartičku. Cena hrací kartičky za dvojici rodič – dítě je 80 Kč. Pokud jde
dítě na akci samo, cena zůstává stejná. Cílem dospělého je pomáhat dítěti při hledání
kontrolních lampiónků a plnění sportovních úkolů. Průběh plnění se zaznamenává právě na
hrací kartičku dítěte. Na každou hrací kartičku je třeba zapsat název soutěžní dvojice.
2. Po zakoupení hrací kartičky se ve dvojici rodič – dítě vydáte na trať. V případech kdy dítě
nemá dospělého do dvojice, tak spolupracuje na stanovištích s obsluhou.
3. Vaším úkolem je s touto hrací kartičkou projít trasu závodu a
získávat body na sportovních stanovištích. Trasa je vyznačena
na zadní straně hrací kartičky.
4. Při procházení trasy narazíte na 20 oranžovo-bílých orientačních lampiónků. U každého
z nich je vaší povinností procvaknout si kleštičkami správnou kontrolku. PŘÍKLAD: NA
LAMPIÓNKU JE ČÍSLO 1, TUDÍŽ KLEŠTIČKAMI Z TOHOTO LAMPIÓNKU SI
PROCVAKNETE KOLONKU ČÍSLO 1 NA HRACÍ KARTIČCE.
5. Za každou špatně procvaknutou kolonku ztrácíte 2 body získané na sportovních stanovištích.
6. Body na hrací kartičku získáváte na sportovních stanovištích, které jsou u 10 orientačních
lampiónků. Na každém stanovišti můžete jak za dítě tak i dospělí získat 0 – 10 bodů. Za vaši
dvojici tedy 20 bodů na každém stanovišti. Maximální celkový počet bodů je 200. Počet
získaných bodů na stanovišti vám do kartičky zapíše kontrolor daného stanoviště.
7. Každé sportovní stanoviště je upraveno podle věků jednotlivých soutěžících na 4 kategorie:
4 – 7 let; 8 – 12 let; 13 – 15 let; Dospělí. Konkrétní zvýhodnění bude vyvěšeno na každém
stanovišti.
8. V plnění činnosti na sportovním stanovišti spolupracujete ve dvojici rodič – dítě. Přesné znění
daného úkolu bude vyvěšeno na každém stanovišti.
9. Po splnění všech sportovních stanovišť a procvaknutí všech kolonek,
se musíte vrátit zpátky k jednomu ze startovních stánků. Tam vám
budou po odevzdání hrací kartičky sečteny body. Výsledný součet
určí, na jakou odměnu jste ve dvojici dosáhli. V tomto stánku odměnu
i získáte.
10. Váš výsledek bude také zaznamenán do výsledkové listiny. Tato výsledková listina bude
vyvěšena do poloviny května na stránkách www.ddmpraha9.cz. Je tedy důležité, abyste si
zapamatovali číslo vaší hrací kartičky nebo název vašeho týmu. Podle těchto údajů zjistíte,
na jakém místě jste se umístili v celkovém pořadí všech účastníků Proseckého orienťáku.

