
Rozpis 1. závodu Slezské zimní ligy (SZL) 2018/19   
 

PROSTATA OPEN 
 

benefiční závod na podporu hnutí Movember a nadačního fondu Muži proti rakovině 
https://cz.movember.com        www.muziprotirakovine.cz 

 
výše uvedená fakta si nekladou za cíl jakkoliv v zá vod ě omezit ú čast žen 

 
Datum : 24.11.2018 (sobota) 
 
Pořadatel :  Zdeněk Jakobi, Libor Krhut (OB Havířov), Jan Krhut (FNO Ostrava) 
 
Klasifikace závodu  : OB sprint s intervalovým startem  
 
Upozorn ění :  závod proběhne za běžného nemocničního provozu. Buďte prosím opatrní při přebíhání komunikací a  
  ohleduplní na chodnících. Pokud byste při závodě zaregistrovali přistávání vrtulníku, oběhněte heliport větším 
  obloukem. 
 
Shromaždišt ě :   Respirium vstupního objektu do lůžkové části Fakultní nemocnice Ostrava 
  (GPS 49.8290069N, 18.1581164E, https://mapy.cz/s/37ILq)  
 
Doprava : pěšky, na kole, autem, autobusem, po dohodě s vedením FNO lze využít i místní heliport 
 
Parkování :   trasa na vyhrazené parkoviště uvnitř areálu bude vyznačena fáborky od hlavního vjezdu do FNO. Při vjezdu a 

výjezdu do/z areálu sdělte ochranné službě heslo PROSTATA, budete tak vpuštěni/vypuštěni zdarma, bez 
povinnost uhradit parkovné. 

 
Převlékání :   Na shromaždišti. Zákaz vstupu do budovy v obuvi s h řeby a v d ěravých ponožkách. Udržujte čistotu.  
 
Časový program : 09:00 - 09:55   prezentace v místě shromaždiště 
   cca 10:00 start 00 (čas bude operativně upraven tak, aby organizátoři neměli moc velký stres) 
   po  závod ě vyhlášení vítězů 
 
Vzdálenosti :   parkoviště - shromaždiště : cca 100 m 
   shromaždiště - start/cíl : cca 0 m 
 
Tratě : kat A : cca 3,1 km / 17 kontrol,  kat B : cca 2,5  / 10 kontrol,  kat C : cca 1,3 km / 7 kontrol 
 kat K  : trať je možné absolvovat s dětským kočárkem, invalidním vozíkem apod. (mimo terén, schody atd.) 
 
UPOZORNĚNÍ : pro neznalé orientačního běhu (OB) - na shromaždišti bude několik borců označených reflexními vestami 
připraveno komukoliv vysvětlit vše ohledně OB a poradit jak na to. Netřeba se ničeho obávat, je to opravdu skvělá zábava. Je 
dobré si přinést buzolu, kompas či si předem na telefon stáhnout nějakou buzolovou aplikaci.  
 
Mapa :    PROSTATA OPEN, M 1:3500, e=2m, stav 10/2018. Mapa vodovzdorně upravena. 
  
Popisy : popisy na shromaždišti 
 
Terén :  parkový s budovami 
Ražení :  kleštěmi do průkazek 
Kontroly :  malé tréninkové lampiony s kleštěmi, kód kontroly na kleštích.  
 

Ražení klešt ěmi samoz řejmě skýtá možnost n ěco ošidit, v ěřím však, že se k tomuto nesnížíte 
a budete bojovat poctiv ě. Děkuji. 

 
Přihlášky :   přednostně přes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/ - nutno nastavit filtr "všechny závody") 
 V nouzi i e-mailem na adresu info@aeroterm.cz  (v předmětu zprávy uveďte “Přihláška OZL”).  
 Přijetí e-mailových přihlášek bude potvrzeno, bez potvrzení nepovažujte přihlášku za doručenou !   
 Ve velké nouzi možno též SMS na tel. 602 714 150. V přihlášce uve ďte jméno, p říjmení a kategorii.  
 
Uzávěrka p řihlášek :  úterý 20.11.2015  (do 24:00) , dodatečné přihlášky pouze v omezeném počtu. 
 
Startovné :    50,-Kč (10PLN, 2eur) - bude vybíráno při prezentaci.  
  50% startovného bude poukázáno na ú čet hnutí Movember.  
  
Výsledky :  na stránkách SZL co nejdříve po skončení závodu. 
Lékařské zabezpe čení :  pouze svépomocí, regulační poplatek 90,-Kč (so = pohotovost) uhraďte pořadateli. Závodníci startují 
na vlastní nebezpečí. 
Protesty :  protesty budou za nevratný vklad 100,-Kč s pochopením vyslechnuty, nebudou však řešeny. 
Předpis :  Pravidla OB a SŘ SZL. Hlavní rozhodčí je oprávněn na místě vyhlásit pravidla odlišná a nikoho s nimi neseznámit. 
Informace :   Libor Krhut, tel.: 602 714 150, e-mail : info@aeroterm.cz 

 


