
Venezia 2010 – Bulletin č. 3 

 
pro žákovský výběr Olomouckého kraje pořádají Sportovní klub 

Prostějov a Hobit Haná v.o.s. 

 
Termín:  10.-15.11.2010 

 

Místo:              Itálie, San Marino              

 

Novinky : 

 

Potvrzení změny časového programu :  

 

Podle informace hlavního organizátora Adriatic Meetingu Gabrielle Vialeho) bude start pátečního  

závodu (San Marino – 1.den) v 18.00 hodin (poběží se tedy jako večerní/noční). Pro tento závod 

NENÍ nezbytné mít s sebou čelovku (samozřejmě, pokud ji budete mít – je to výhodou), ulice  

italských měst jsou dobře osvětlené , nicméně je dobře si vzít s sebou alespoň baterku na  

čtení mapy.  

 

S tím souvisí i zařazení volného (nepovinného ) tréninku v pátek od 11 do 13 hodin.  

 

Přehled závodů a tréninku : 

11.11. Alonte, 1:4000, E=5m, mírné kopce, částečně město (asfalt), částečně vinice. Doporučená 

obuv : OB boty bez hřebů 

12.11. San Marino – Monte Cerreto Park, 1:5000, E=5m, kopce, les (park). Doporučená obuv : OB  

boty bez hřebů 

12.11, San Marino Centro Storico, 1:3500, E=2,5m, kopce, město. Doporučená obuv : běžecké 

boty (většinou asfalt) 

13.11. San Marino Centro Storico, 1:3500, E=2,5m, kopce, město. Doporučená obuv : běžecké  

boty (většinou asfalt) 

14.11. Venezia Centro Storico, 1:7500, bez ekvidistance , rovina, mosty přes kanály, město.  

Doporučená obuv : běžecké boty (většinou asfalt).   

 

Seznam účastníků, kategorie a místa nástupu :  

 

V přiložené tabulce najdete seznam účastníků našeho zájezdu. Zkontrolujte si, prosím, zda máte 

u svého jména uvedeny správné kategorie a místo nástupu do autobusu (v případě nesouladu mě 

kontaktujte emailem).  

Autobus pojede podle následujícího plánu (středa 10.11.2010) : 

19.00  Olomouc 

19.30  Prostějov 

20.30  Brno  

Místa nástupu v jednotlivých městech budou upřesněna v dalším Bulletinu (nejpozději 14 dní před 

akcí).  

 



V autobuse bude zaveden zasedací pořádek, který bude zveřejněn v Bulletinu č.4. Abychom 

co nejvíce vyhověli vašim přáním napište (emailem na orienteering@geodetika.cz) s kým chcete 

sedět a zda preferujete spodní, či horní patro autobusu. Samozřejmě, že všichni nebudou moci 

sedět „u volantu“ tj. na prvních sedadlech v horním patře , ale dle možností se pokusíme všem 

vyhovět co nejvíce.   

  

Webové stránky 31.ročníku mezinárodního závodu v Benátkách jsou již v provozu 

www.orivenezia.it a můžete se zde seznámit s délkami tratí, které na vás čekají a dalšími 

informacemi. V sekci STATS najdete všechny dosud přihlášené a to jak podle kategorií, tak i 

podle oddílů – my všichni jsme přihlášeni za tým „AAA Olomoucky kraj“ 

 

Stránky Adriatic Meetingu jsou již také v provozu, ale Gabriele je teď zaneprázdněn pořádáním 

5 denních závodů v Puglii, takže nové informace lze očekávat nejdříve v polovině října 

www.orienteering.it. 

 

Doplatek peněz :  

 

Spousta z vás má již zaplacenou celou částku, zbývající žádám o zaplacení celé částky 

nejpozději do 12.10.2010. Číslo účtu : 158 069 091/0600, GE Money Bank a.s., majitel účtu SK 

Prostějov. Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho SI čipu ! 

 

 

Další informace (Bulletin č.4) : budou k dispozici 26.10.2010 

 

    

Dušan Vystavěl & Jirka Otrusina  
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