
T J  S l e z a n  O p a v a ,  o d d í l  o r i e n t ač n í h o  bě h u 
 

R O Z P I S 
11. závod Slezské zimní ligy 2016/17 

 

19. ročník veřejného závodu První jarní kufrování 
 

 

Pořadatel TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu 
 

Datum sobota 18. března 2017 
 

Centrum fotbalové hřiště Bolatice-Borová 
49°57'36.575"N, 18°6'27.820"E 
 

Parkování 
 

u fotbalového hřiště 
 

Převlékání 
 

omezená možnost převlékání pod střechou 
!!! zákaz vstupu na travnaté plochy v celém sportovním areálu v případě podmáčené 
půdy !!!  

Typ závodu paměťový závod pro DHA a DHB 
DA, HA, DB, HB – běží paměťový závod bez mapy 
postup na následující kontrolu připevněn u kontroly na panelu s výřezem mapy 
DHA – červená trať, 2 kontroly na zapamatování 
DHB – modrá trať, 1 kontrola na zapamatování 
VZORY BUDOU VYV ĚŠENY V CENTRU, NEOPOMEŇTE SI JE PROHLÉDNOUT  
kategorie DHC běží s mapou 
A   nejtěžší trať                                                  D   dívky 
B   střední trať                                                   H   hoši 
C   nejlehčí trať 
 

Mapa pro kategorie DHA, DHB Zbojnička 2016, 1:5000  e=5  stav 2016 
pro kategorie DHC Zbojnička 2016, 1:10000  e=5  stav 2016 
 

Kategorie (trať) DA, HA (cca 4,1 km), DB, HB (cca 3,5 km), DC, HC (cca 2,8 km) 
 

Startovné všechny kategorie  40,- Kč, dohlášení po termínu na místě 50,- Kč 
úhrada hotově při prezentaci  
nebo na účet TJ Slezan Opava u Fio banky č.ú. 2000230147/2010 
v.s. 27xxxx  ( xxxx=číslo oddílu dle adresáře ČSOB) 
v případě úhrady příkazem předložte doklad peněžního ústavu 
 

Ražení mechanické ražení do papírových průkazek  
 
 

Přihlášky přes ORIS do středy 15. 3. 2017 do 23:59:59 
 nebo výjimečně na zuzana.valkova@centrum.cz 
 

  

Prezentace od 9:00 do 9:59  
 

Start 000 10.30 h.  intervalový podle losované startovní listiny 
 

  

Funkcionáři Zuzana Válková – ředitel 
 Lubomír Bačo – hlavní rozhodčí 
 Jan Válka – stavitel tratí 
 
Pokyny nebudeme vydávat. 
 
Zachovejme čistotu a pořádek. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, 
jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! 
 
Příjemné sportovní dopoledne přejí pořadatelé. 


