
ROZPIS 
  

4. závodu Slezské zimní ligy v OB 2014/2015 
 
Pořádající subjekt: Sportovní klub OB Ostrava (MOV)-familyJuřeník a jejich přátelé 
Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím      
kontrol  
Datum:  
sobota 20. prosince 2014  
Shromaždiště:  
areál a zázemí Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., A.Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, (GPS 49°47’14.550‘‘N, 18°14’36.679‘‘E) 
Prezentace: 8:45 - 9:45 hod, poslední pokyny a informace před závodem 09:50-09:55 hodin. 
Start 00:  
10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum 0 - 100 m, centrum - start – 0 m, centrum - cíl – 0 m 
Možnost převlékání: 
v šatně a ve třídě lesní školky v areálu OMLaZ na shromaždišti 
Způsob ražení:  
mechanický, kleštičkami zavěšenými na tréninkových lampionech do papírových průkazů 
Kategorie: 
DA, DB, DC, 
HA, HB, HC, 
DD, HD (pro začátečníky a rodiče s dětmi s částečně značenou tratí cca 2,5 km a slovními 
popisy). Ostatní kategorie budou mít popisy kontrol piktogramy. 
Parametry: spolu s popisy budou zveřejněny v pokynech k závodu   
Přihlášky: 
do středy 17. prosince 2014 do 23:59 hod. přihlašovacím systémem ORIS (v kalendáři 
závodů si jej rozšiřte o zobrazení lokálních závodů) . Zahraniční, neregistrovaní a závodníci 
bez přístupu do ORISu e-mailem na adresu: jurenik@volny.cz výjimečně na 
MT+420602785092 SMS zprávou. Přihláška zaslaná e-mailem nebo MT je přijata až obdržíte 
odpověď (reply). Do takové přihlášky (Předmět: Přihláška na 4.SZL) uveďte jméno a 
příjmení, klub a kategorii, případně zvláštní přání. Ti co se rozhodnou až v den závodu, tak 
přijeďte dříve, abychom mohli připravit mapu (ruční dokreslení trati do čisté mapy. 
Startovné: 30,- Kč pro všechny, hradí se až na místě, při prezentaci. Startovné použijeme na tisk 
map, k úhradě nájmu a na ocenění nejlepších (věcné ceny pro 1.-3. místo v každé kategorii a 
diplom) 
Mapa :  
Bělský les, 1:10000, e=2m, mapovali Jiří Ryšavý, Milan Svěchota v roce 2009, revize 
10/2014 provedl Josef Juřeník, mapový klíč ISOM. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 
Terén : příměstský les s novými pasekami a oplocenkami, se sítí komunikací všeho druhu,  
Protesty : doufáme, že nebudou dány a nebude tedy co řešit 
Občerstvení: v místě shromaždiště – jen po doběhu 
Parkování: přímo na shromaždiště a bezprostředně před vjezdem do areálu OMLaZ na 
upravené ploše, podrobnosti o příjezdu auty budou v pokynech. 
Předpis:  závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu se Soutěžním 
řádem Slezské zimní ligy pro rok 2014.  
Informace : 
na stránkách SK OB Ostrava (www.skob_ostrava.cz), MSKS OS a ORISu. K přihláškám na  
e-mail: jurenik@volny.cz, MT: +420602785092. 
 
Na Vaši účast v závodě se těší pořadatelé z SK OB Ostrava – family Juřeník a jejich přátelé  


