
ROZPIS 
9. závodu Slezské zimní ligy 2021/2022 

Datum a místo: neděle 6. března 2022, okolí osady Dubí (Ostrava) 

Typ závodu: charakterem krátká trať, délkou kratší klasika 

Parkování: parking 1: přímo na startu (GPS: 49.8022N, 18.2188E), start 0 m 

parking 2: parkoviště Avion Shopping Park (GPS: 49.80N, 18.2257E), start 700 m 

stání na parkovišti 1 je třeba objednat (samozřejmě zdarma) předem přes ORIS 

v doplňkových službách, abychom předešli nutnosti objíždět půl Ostravy v případě 

zaplnění parkovacích míst :-) prosím zvažte, zda nepřenecháte stání na parkovišti 1 

závodníkům z řad veteránů  

Přihlášky: prostřednictvím systému ORIS do úterý 8. 3. 2022 (23:59), dohlášky po termínu jenom 

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

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

pouhé vepsání se do startovky není přihláška (!) 

Kategorie: HA, DA (6 km, 22 kontrol)  

HB, DB (5,1 km, 19 kontrol)  

C (3 km, 12 kontrol) 

VET (3,2 km, 13 kontrol) – mapově obtížnější krátká trasa pro veterány 

Startovné: 50 Kč, plaťte v hotovosti 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 = 10:00 

start je na zpevněné ploše na konci prodloužení ul. Luční (GPS: 49.8022N, 18.2188E), 

příchod na start vyznačen v mapce na konci rozpisu 

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

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

Mapa: Náplavy, 1:7500, ekvidistance 2,5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, A4, voděodolná úprava, 

stav 2/2022 

× = vývrat × =jiný umělý objekt ○ = bod vytyčovací sítě silnice 

Terén: rovinatý, lesní pasáže většinou čisté (ale najdou se i zarostlé úseky), v části prostoru 

louky, prostor navazuje na CHKO Poodří, takže je zde i několik vodních ploch a 

prohlubně vytvořené vodou, pro kat. A a B navíc polootevřený prostor s náletovými 

dřevinami 

Popisy: na mapě a v ORISu k vytištění 

Výsledky: co nejdřív po skončení závodu budou zveřejněny v ORISu 

Různé: prostor pod elektrickým vedením severně od zahrádkářské osady je kvůli po(d)rostu 

prakticky neprůchodný, jediné místo, kde lze tuto džungli projít, bude v mapě vyznačeno 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6903
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://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
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6903


jako průchod – )(, není povinné ho využít, ale stejně Vám nic jiného nezbude :-) 

kategorie A a B mají na trati dva povinné podběhy pod ulicí Rudná 

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

protiepidemická opatření 

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

Příchod na start: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Půjdete kolem McDonald´s, na posledním kruhovém objezdu před mostem půjdete doprava dolů přes 

autobusovou zastávku Shopping Park. Za zastávkou sejdete po schodech do lesa a pokračujete po pěšině 

pod elektrickým vedením. Na první křižovatce se dáte doleva a vyjdete na most přes Odru. Za mostem 

sejdete doprava dolů a jste na startu. 


