
 
 
     POKYNY  5. závodu  
   Slezské zimní ligy 2019/2020 
 

Datum : neděle  19.1.2020 
Pořadatel:   Jakobi & spol. 
Shromaždišt ě a prezentace :  
Havířov - Multigenerační centrum Lučina, Hlavní  tř. 387/45   49.7826464N, 18.4266386E 
Doba prezentace : 9:00 – 10:00 hod. 
Parkování :  
Doporučujeme parkování u Magistrátu Města Havířova, Svornosti 86/2  
49.7832978N, 18.4223156E     V neděli je parkoviště bez poplatku 
Typ závodu:  
Veřejný městský orientační závod v chráněné památkové zóně Sorela 
Délky tratí? 
HA, DA = 4.5 km     HB, DB =  2,9 km     HC, DC =  1,8 km 
HDD – 0,4 km  pro nejmenší  ☺  
Start:   10:00  - zadní východ ze zařízení…přes tělocvičnu – od startu k mapám 60 m 
Cíl:       od kontroly 100 do cíle je nefáborkovaný úsek s volbou postupu ….asi 130 m 
Mapa:  
SORELA-DVORKY    měřítko 1 : 3 500     e=2m   mapoval a kreslil Zdeněk Jakobi 
Pozor - mapa není směrovaná na sever – sleduj poledníky   
Mapa bude na vodovzdorném papíru Pretex 
Popisy :  
Popisy v piktogramech u prezentace 
Ražení:  
SportIdent, na kontrolách tréninkový lampión  15x15 (platí kódy kontrol na krabičkách) 
Rozdělení trat ě HA: 
Trať A tvoří dva okruhy AX a AY . 
Polovina závodníků začíná okruhem AX a potom pokračuje AY. Druhá polovina obráceně. 
Všichni závodníci budou mít naprosto stejnou délku, ale seskupení provedeme až po 
závodě. 
Vezměte si správné popisy podle startovky ☺  a správnou mapu ☺  
Žádost po řadatelů: 
Prostor závodu je rovinatý s převážně zpevněným povrchem. Nejsou nutné hřeby ani 
špunty !!! 
Startovat se bude přes  tělocvičnu s dřevěnou podlahou. 
Dostavte se, prosím, na start v čistých běžeckých botách bez špuntů. 
                          Hřeby jsou p řísně zakázané!  
Po závodě si prosím při vstupu do tělocvičny zujte závodní boty ☺  
Občerstveni :  
Na recepci je možné dostat teplé i studené nápoje 
Vyhlášení výsledk ů: 
První tři závodníci v kategorii obdrží drobnou upomínku na svůj skvělý výkon ☺  
Upozorn ění:  
Závod proběhne za plného silničního provozu. 
Každý se účastní závodu na vlastní zodpovědnost a riziko !!! Za děti odpovídají jejich 
zákonní zástupci. 
Varování :  
Během závodu budou kategorie A a B přebíhat hlavní silniční průtah městem.  Přeběhy 
jsou na přechodech, které nemají semafor, abyste nemuseli čekat na zelenou.   
Tak dávejte  POZOR ! POZOR ! POZOR  !  


