
Na vědomost se dává, že letos proběhne již čtvrtý ročník 
tolik populární akce

O rientační D rsoň / M ěkoň
se startem v sobotu 15.4.2017 mezi 10:00-12:00 z hřiště M arkovičky v B řezové.

Definice pojmů:
O rientační D rsoň se vyznačuje tím, že má s sebou jízdní, nejlépe horské kolo, které je schopen 
ovládat a je schopen řešit práci s mapou a pohyb v terénu a to buď samostatně, nebo za pomoci 
dalších Drsoňů, Měkoňů nebo pocestných.

O rientační M ěkoň jízdní kolo nemá a není vybaven ani motorizovaným dopravním prostředkem.

M iniměkoň:  se bude pohybovat pouze v lese okolo hřiště Markovičky, bez nutnosti překonávat 
jakoukoli silnici. Časový limit si nastaví každý miniměkoň dle svého gusta. Vhodné pro menší děti.jakoukoli silnici. Časový limit si nastaví každý miniměkoň dle svého gusta. Vhodné pro menší děti.

M někoň junior je individuum, které se ztratí, nebo dorazí do cíle zcela poslední, či bude pořadatele 
neustále obtěžovat všetečnými dotazy.

Společným cílem Drsoňů, Měkoňů a budoucích Mněkoňů Juniorů bude pohyb terénem podle mapy 
poskytnuté pořadateli, a to za cílem nalézt body ukryté v krajině označené lampiónky známými 
z orientačních závodů. Trasa bude pořadateli volena tak, aby účastníkům předvedla to pěknější 
z kraje dolního Posázaví. Drsoňové a Měkoňové mají stejnou mapu, ale dá se čekat, že Měkoň 
nenavštíví tolik kontrol jako Drsoň, jelikož nemá sedmimílové botnenavštíví tolik kontrol jako Drsoň, jelikož nemá sedmimílové boty. Tento typ obuvi není povolen.

Drsoňové i Měkoňové se mohou shlukovat do různých vícečlenných uskupení, která jsou akceschopná. 
Pokud si někdo věří, může vzít například i manželku, děti nebo jiný obtížněji zvládatelný materiál 
a zkusit si užít den takto.

Start proběhne z lesního hřiště Markovičky v Březové-Olešku, okres Praha západ. 49°55'15.198"N, 
14°24'25.583"E. Tamtéž Drsoňové i Měkoňové obdrží mapy. Start Drsoňů je kdykoli mezi 10:00 
až 12:00 s tím, že "závodníci" mají 5 hodinový limit, pokud mají ambice poměřit se s ostatními 
a vystoupit na stupně vítězů. Měkoňové absolvují pěšmo z Březové úvodní rychlostní vložku a vystoupit na stupně vítězů. Měkoňové absolvují pěšmo z Březové úvodní rychlostní vložku 
na vlakové nádraží ve Vraném nad Vltavou. Odtud budou přesunuti na ostrý start vlakem, který 
jede 11:31. Měkoňům navrhuji vyrazit z Markoviček v 10:45.

Cíl všech kategorií je na hřišti Markovičky. Nejpozději v 18 hodin bychom viděli návrat všech 
zúčastněných z luhů a hvozdů a začneme pozvolna hledat ty, kteří aspirují na titul Mněkoň junior. 
Účastníci budou vybídnuti ke konzumaci. Sudová Plzeň a něco k snědku bude zajištěno.

Za výrazně nepříznivého počasí proběhne start z našeho obydlí Pod Horou 410, 252 45 Březová-Oleško. 
49°55'12.778"N, 14°24'2.162"E. Krajně nepříznivé počasí se pozná podle toho, že nebudeme na hřišti.49°55'12.778"N, 14°24'2.162"E. Krajně nepříznivé počasí se pozná podle toho, že nebudeme na hřišti.

Případné dotazy volejte na 602 211 496 nebo petr.silhanek@truhlarna.com. Prosím o informaci, 
pokud se chcete účastnit a v jakém počtu, kvůli plánování občerstvení a map. Bližší propozice naleznete 
na www.truhlarna.com (Závod Drsoň). Moc se na Vás těšíme.

                         za organizátory                                                                         Petr Šilhánek


