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Slezská zimní liga 2010/2011                                                                                                     
 
 

Rozpis – 2. závod SZL 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Datum : Sobota - 27.11.2010. 
 
Technické provedení : Akční team SK OB Ostrava ve složení:  Jirka Ryšavý, Josef Juřeník a Petr Jelínek. 
 
Místo : Ostrava – Petřkovice. 
 
Shromaždišt ě a prezentace : Restaurace U Sněhoty – souřadnicový systém WGS-84 šířka 49º 52´ 30,86´´  
délka 18º 16´ 03,47´´. Parkovací místo je velmi omezené, parkujte, prosím, v přilehlém prostoru, kde 
Vyhláška a dobré mravy umožní.  
 
Doprava:    
a/ BUS MHD Ostrava č. 52  na zastávku Šilheřovická a odtud cca 100 m ulicí Na Landeku;  
 
b/ osobními automobily - odbočka z ul Koblovské (spojující Petřkovice s Koblovem)  na ulici Na Landeku; 
(viz mapka !). 
 

 
 
 
 
Doba prezentace : 8:15 – 8:45 hod. 
 
Start:  9:00 hod, intervalový po 1 min !!  
 
Systém  závodu:  závod na krátké trati s volným pořadím kontrol. Na mapě je zakresleno celkem 25 kontrol 
s pořadovými čísly 1 – 25. Kategorie A musí projít všemi kontrolami. Kategorie B musí navštívit 17 kontrol 
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(jakýchkoli) a kategorie C oběhne celkem 10 libovolných kontrol. Rozhoduje samozřejmě výsledný čas v cíli 
(při naražení příslušného počtu kontrol dle zvolené kategorie). 
 
Kategorie : A = minimálně 4,3 km, B = minimálně 3,2 km; C = minimálně 2,0 km. 
 
Startovné : 40,- Kč splatné při prezentaci.  
 
 
Přihlášky : do středy 25.11.2010 na kontaktní e-mailovou adresu: jelinekpetr@diamo.cz.; a nebo v krajním 
případě na mobilní číslo : 724 611 858. Startovní listiny budou umístěny do pátku 26.11.2010 na www 
stránkách zimní ligy. 
 
Mapa: Landek 1:6 000, úpln ě nová  !!!!! Tento unikátní  prostor zmapovali  Jiří Ryšavý a Josef Juřeník ve 
svém volném čase a výlučně pro Vás v období podzim 2009 až  podzim 2010. Poznámka – vzhledem 
k maximální snaze využít formát mapy není poledníková síť klasicky ve směru okraje, nýbrž šikmo. Mapa 
není vodovzdorně upravená. 
 
Terén : pěkné partie čistého, průběžného lesa se střídají s řídkými hustníčky a mírným podrostem. Je zde 
spousta jam a prohlubní po bývalé těžbě, všechny jsou však bezpečné. A ještě jedno dopřesnění: Landek je 
kopec. 
 
Ražení: klasické průkazky, na kontrolách tréninkový lampión se zavěšenými kleštěmi. Důležité:  při ražení 
musí být dodrženo pravidlo, že se razí vždy do políčka, které je shodné s číslem kontroly. Pro méně chápavé: 
kontrolu č. 1 do prvního políčka, kontrolu č. 12 do políčka 12., kontrolu č. 23 do políčka 23. atd. Nedodržení 
této zásady znamená diskvalifikaci (kdo se má potom v té průkazce vyznat!!!). 
 
Bodování:  dle soutěžního řádu SZL. 
 
Upozorn ění: každý se účastní závodu na vlastní zodpovědnost a riziko !!! 
 
 

Na Vaši ú čast se t ěší po řadatelé z SK OB Ostrava ! 


