
                                                               R o z p i s 
                                            10. závodu Slezské zimní ligy 
                                                                   aneb 
                                                      „Josefovské pobíhání“ 
Datum:          sobota 19.3.2011 
Pořadatelé:    Josef, Jindra,dvě Hanky (Sv+Ju) a možná ještě někdo další z SK OB Ostrava 
Centrum:       restaurace „U Bohuša“ v Ostravě-Výškovicích, Jičínská 37 (u konečné zastávky 
                      tramvají č.2 a 7), stejné jako bylo shromaždiště 7. závodu PKŽ MSKS v NOBu 
Doprava:       využijte (hlavně závodníci z Ostravy a nejbližšího okolí) k dojezdu MHD  
           (kromě tramvají č.2, 7 i busy č. 31, 41, 55 a 60), ostatní osobními auty s                  
                      možností omezeného parkování na ulici Jičínské 
Prezentace:    08:30 – 09:25 hod 
Start 00:         09:30 s minutovými intervaly 
Druh závodu: - zkrácená klasika s krosovou částí v úvodu pro kategorie A a B (1050 m po 
  trávě a asfaltových chodnících okrajem sídliště na začátek orientace, bude 
             značeno červenými fáborky a na startu bude k nahlédnutí mapa s vyznačenou  
                        trasou), ostatní kategorie (C a D) mají začátek orientace totožný se startem, 
                        - další specialita pro kategorie A a B je, že mají tratě „zpestřené“ třemi (A),  
                        resp. dvěma (B) motýlky. Doufám, že nikdo se nesníží k tomu, že by si svůj  
                        závod „usnadnil“ tím, že uzlovou kontrolu v centru motýlku (kterou každý  
                        navštíví 3x !) orazí najednou. Bude to taky námátkově i skrytě kontrolováno. 
                        V terénu jsou na místech kontrolních stanovišť zavěšeny na šňůrce tréninkové  
                        (malé) lampiony s kleštěmi. Kategorie A a B mají na uzlových kontrolách  
                        klasický stojan s upevněnými kleštěmi a předpisovým (velkým) lampionem  
                        aby jste tady mohli rychle razit 
Parametry tratí:    D/H A – 9550 m, 29 K 
                             D/H B -  6680 m, 19 K 
                             D/H C -  3080 m, 10 K 
                             D+H D - 2310 m,  6 K 
                         Vše měřeno po přímce, takže to bude určitě o něco delší. 
Mapa:              Bělský les, ale z roku 2009 !, 1 : 10000, E 2 metry, (ve skutečnosti,v terénu,   
                        přibylo pasek, oplocenek a stejně jich i ubylo). U kategorií C a D však okolí  
                        kontrolních stanovišť odpovídá mapě. 
Terén:              kdo by nevěděl, tak až na úvodní kros  (pro zahřátí) se bude závod odehrávat 
   v lese který hodně lidí zná, takže jsem se snažil o postavení    
                        méně známých postupů a použít i málo oběhané kontroly, pár jsem jich i 
              do mapy dokreslil. Většinu závodu to bude po rovině až na dva motýlky, kde  
             poběžíte přes údolíčka a do kopečka. 
Ražení:            tradiční na SZL, kleštěmi do papírových průkazů 
Přihlášky:        posílejte do čtvrtka 17.3.2011, pokud možno do půlnoci na e-mail:  
                        jurenik@volny.cz. Ti co fakt nestíhají nebo nebudou na e-mailu tak i na můj  
                        mobil: +420 602 785 092. Stačí jméno a příjmení a kategorii, případně zvláštní 
                        přání. 
                        Startovky se budu snažit zveřejnit do pátku 18.3.2011 do 20:00 hod na  
  stránkách SK OB Ostrava, stejně jako popisy kontrol v piktogramech. Ty pak       
                        budou v centru k dispozici k odebrání, kategorie D i se slovním popisem. 
Vyhlášení:       první tři v kategoriích A, B a C obdrží pěkné diplomy od Hanky Sv. a k tomu 
                        pěknou čokoládu. V kategorii D (bez rozlišení na H a D) vyhlásíme 1.-6. místo 
                        s diplomem a taky čokoládou. 
                        Těšíme se na Vaši účast! 


