
Slánský jarní orienťák 
Závod Pražské zimní ligy 

 

Datum:   neděle 26.3.2017

Pořádá:   SKOB Slaný   

Shromaždiště: sokolovna Slaný – Kvíček (vstup z Durasovy ulice), možnost odložení 

věcí – nevstupujte ve znečištěné obuvi 

hospoda v sokolovně bude otevřena s jednoduchou nabídkou 

občerstvení (párky, klobása, možná guláš, nealko, pivo) 

Doprava: autobusem: 9:20 Praha – Veslavín 

vlakem: 9:07 Hlavní nádraží přes Smíchov, Zličín, Hostivice 

autem: 22 km od okraje Prahy 

Parkování: na parkovišti za sokolovnou (vjezd z Durasovy ulice) a v přilehlých 

ulicích (Durasova, Na Chmelnici, K.H.Borovského…), buďte ohleduplní  

k místním, neparkujte před vjezdy do domů  

Prezentace:  na shromaždišti 10:00 – 10:45 hod. 

WC:    pouze v sokolovně (2 toalety u shromaždiště, další toalety u hospody) 

   Prosíme, neznečišťujte okolí, už by nás domorodci neměli rádi. 

Prostor závodu:  terén svažitý s četnými pískovcovými skalkami, místy hodně zarostlý 

(nepodceňte důkladné zakrytí končetin), poměrně hustá síť cest. 

Platí přísný zákaz vstupu na zoraná a osetá pole !!! 

Mapa: Kvíc, měřítko 1:5000, E = 5 m, stav 2011 

mapoval Roman Horký, formát A4, nebude vodovzdorně upravená 

Start: 00 = 11:00 hod. intervalově na krabičku asi po 20ti sekundách 

(uzavření startu 12:00 hod.)  

Cíl: uzavření cíle 13:30 hod. 

  

http://sk-praga.cz/pzl/Pzl2017/index.html
https://mapy.cz/s/1sbMB


 

Vzdálenosti: shromaždiště – start – 200 m 

cíl – shromaždiště – 250 m 

Cestou na start i z cíle budete přecházet frekventovanou silnici. 

Použijte přechod pro chodce !!! 

Tratě: A – 6 km – 28 kontrol, výměna mapy na kontrole č. 12 

B – 3,6 km – 17 kontrol 

C – 2,4 km – 9 kontrol 

D – cca 2 km – 7 kontrol 

 

Ražení: trať A, B, C – kombinace SI krabiček a dotykových lampionků 

trať D (červenobílé fáborky) – start a cíl SI krabička, ostatní kleštičkami 

do průkazky (průkazku obdržíte na prezentaci), trať D není sjízdná  

s kočárkem 

možnost zapůjčení SI-čipu v omezeném množství (požadavek na zapůjčení 

uveďte v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 1000 Kč. 

Popisy kontrol: Budou na mapě  

Výsledky: naleznete co nejdříve po ukončení závodu v Orisu 

děti budou po vyčtení čipu odměněny drobnou sladkostí 

 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Kolářová Johana 

 hlavní rozhodčí: Kašpar František 

 stavitel tratí:  Aster Tomáš 

a záda jim kryjí zkušení pořadatelé ze SKOB Slaný 

 

Upozornění: Jedná se o měřený trénink.  
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.  
Účastí v tréninku dáváte souhlas se zveřejněním fotografií a videa. 

Upozorňujeme na změnu času ze soboty na neděli, nezaspěte  

 

Těšíme se na vaši účast  

 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4051

