
PES 1,2,3  veřejný závod započítávaný do seriálu SZL 
PES 4,5   individuální měřený trénink 

 
            Slezská zimní liga 

                  Prosíme o dodržování všech aktuálních epidemiologických nařízení. 
                         (Rozestupy 2 m, roušky až do startu a hned po doběhu) 

Vše individuálně, samoobslužně, nekontaktně 😊 
 
Datum: sobota  13.3.2021    27.3.2021   10.4.2021 17.4.2021 
Pořadatel:  HAV 
Místo: Rekreační oblast Karvinské moře 
Parkování: parkoviště pomocného závodu dolu Darkov          49.8365681N, 18.5439361E 
Pozor! Z důvodu stavby obchvatu Karviné je jediný možný příjezd z jihozápadu. 
 
Startovné:  50,- Kč  na účet HAV    2900114694/2010 
(posílejte až po závodě….kdyby se něco pokazilo, ať to nemusíme vracet) 
Popř. hoďte do kasičky na startu 😊  
 
Přihlášky:  do úterý 9.3.2021   23.3.2021    6.4.2021 13.4.2021  v přihláškovém systému ORIS 
Při přihlášení si sami vyberte volný startovní čas ve zveřejněné interaktivní startovce. 
 
Prezentace:  
Nebude. Žádné dohlášky. Žádné změny. 
Po příjezdu na parkoviště parkujte co nejdále od místa startu a vyčítání a zůstaňte u svých aut. 
 
Start 00:   10:00  
Na start se dostavte až na svůj startovní čas. 
Vynulujte čip, checkujte a kdo potřebuje, tak i SIAC OFF. 
Odeberte si mapu a sami se odstartujte na krabičku START. 
 
Cíl:    Postup ze sběrky do cíle nebude fáborkovaný. 
V cíli čipněte cíl, vyčtěte čip a okamžitě opusťte prostor. 
Po doběhu co nejdříve odjeďte a uvolněte místo na parkovišti pro ostatní přihlášené. 
 
Kategorie - přibližné délky: HA=8,0 km    DA=6,5 km 
                        HB=5,0 km    DB=4,0 km 
               AC=3,0 km (orientačně těžká) BC=2,5 km (orientačně lehká) 
Mapa:  
Jezero bobřích hradů   měřítko 1 : 7 500    e=5m   ISOM     A4    
mapoval a kreslil Zdeněk Jakobi 
Mapa bude vodovzdorná - Pretex 
 
Ražení:  
SI - bude nastaveno kontaktní ražení. Na kontrolách budou tréninkové lampiony 15x15 cm. 
 
Popisy:  
Na ORISu – každý si vytiskne sám. A také na mapě. 
 
Výsledky: 
Průběžné výsledky nebudou – konečné výsledky večer na netu. 
 
Upozornění: Každý se účastní závodu na vlastní zodpovědnost a riziko! Za děti odpovídají jejich 
zákonní zástupci. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z Havířova. 


