
ROZPIS 
5. závodu Slezské zimní ligy 2021/2022 

Datum a místo: sobota 8. ledna 2022, Landek Park Ostrava 

Typ závodu: krátká trať s charakterem sprintu 

Parkování: parking 1: v okolí Harendy, je zde jen pár míst (GPS: 49.8683N, 18.2644E), start 0 m 

parking 2: parkoviště u expozice důlní techniky (GPS: 49.8677N, 18.2632E), start 100 m 

parking 3: před bránou areálu (GPS: 49.8663N, 18.2600E), start 450 m 

parking 4: u světelné křižovatky (GPS: 49.8659N, 18.2571E), start 700 m 

…nebo kdekoliv jinde dle dopravního značení  

Přihlášky: prostřednictvím systému ORIS do úterý 4. 1. 2022 (23:59), dohlášky po termínu jenom 

do počtu volných map na email prihlasky.mov@seznam.cz 

při přihlašování se vepište do startovky na konkrétní čas (odkaz na ORISu) 

pouhé vepsání se do startovky není přihláška (!), závodníci, kteří nebudou v ORISu, 

nebudou připuštěni ke startu, nebude pro ně vytištěná mapa :-) 

Kategorie: A (4,4 km/116 m převýšení/30 kontrol)  

B (3,2 km/74 m převýšení/25 kontrol)  

C (2,6 km/42 m převýšení/19 kontrol) 

VET (2,3 km/28 m převýšení/17 kontrol) – mapově obtížnější trasa pro veterány 

Startovné: 50 Kč, plaťte až na startu 

Ražení a kontroly: kontaktní SI, na kontrolách malé tréninkové lampiony 

Start: intervalový dle startovní listiny (uzavření interaktivní startovky v pátek v 15:00) 

00 = 10:30 

start je na zpevněné ploše před řetízkovými šatnami (GPS: 49.8685N, 18.2647E) 

před startem CLEAR, CHECK, (SIAC OFF), start „na krabičku“ 

Cíl: ve stejném místě jako start, po oražení cíle si vyčtěte 

Mapa: Hornické muzeum, 1:4000, ekvidistance 2 m, mapový klíč ISSprOM 2019, A3, pretex, 

stav 12/2021 

Δ = plošinka, × = vývrat, ○ = odplyňovací komínek, × = jiný umělý objekt 

Terén: ¼ areál Landek Parku – rovinatý, roztroušené budovy, řada umělých objektů (sochy, 

důlní stroje…) 

¼ břehy řeky Odry s osamocenými stromy 

½ prudké svahy bývalého důlního odvalu, občasné kamenité a uhelné partie, 

singletracky, místy obtížný porost a podrost 

Popisy: na mapě a v ORISu k vytištění 

Výsledky: co nejdřív po skončení závodu budou zveřejněny v ORISu 

Koronavirus: přihlášením se na závod se zavazujete dodržovat všechna aktuálně platná 

protiepidemická opatření, podrobné instrukce budou vydány v týdnu před závodem 

Upozornění: každý se účastní na vlastní zodpovědnost, nezletilí na zodpovědnost zákonných zástupců 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6834&fbclid=IwAR0RH37N6sWWDhQ4tGft5SE20pc4nLv4KxZysMB7lPiGAfqbbA_fN2X822E
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBh2Ip-Y10RcQsHcTbAuA-IW_4_x_509LG1UCk8Lw3E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBh2Ip-Y10RcQsHcTbAuA-IW_4_x_509LG1UCk8Lw3E/edit?usp=sharing
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6834&fbclid=IwAR0RH37N6sWWDhQ4tGft5SE20pc4nLv4KxZysMB7lPiGAfqbbA_fN2X822E
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6834&fbclid=IwAR0RH37N6sWWDhQ4tGft5SE20pc4nLv4KxZysMB7lPiGAfqbbA_fN2X822E


Poděkování: Pořadatelé děkují společnosti Landek Park za vstřícnost při pořádání závodu v jejich 

areálu. 

Tipy na výlet: Určitě hned po závodě neodjíždějte, Ostrava a Landek mají co nabídnout! 

Doporučujeme si rezervovat prohlídku v unikátním hornickém muzeu s podzemní 

expozicí nebo objevovat historii hornictví na naučné stezce mezi Petřkovicemi a 

Koblovem. Vše, co je na Landeku možné zažít, naleznete zde. 

 

https://www.landekpark.cz/cs/

