
Slánský jarní orienťák 
Závod Pražské zimní ligy 

 

Datum:   neděle 26.3.2017

Pořádá:   SKOB Slaný  

Shromaždiště: sokolovna Slaný – Kvíček (vstup z Durasovy ulice) 

hospoda v sokolovně by měla být otevřena s jednoduchou nabídkou 

občerstvení (párky, klobása, možná guláš, nealko, pivo) 

Doprava: autobusem: 9:20 Praha – Veslavín 

vlakem: 9:07 Hlavní nádraží přes Smíchov, Zličín, Hostivice 

autem: 22 km od okraje Prahy 

Parkování: na parkovišti za sokolovnou a v přilehlých ulicích (Durasova,  

Na Chmelnici, K.H.Borovského…), buďte ohleduplní k místním, 

neparkujte před vjezdy do domů  

Prezentace:  na shromaždišti 10:00 – 10:45 hod. 

WC:    pouze v sokolovně 

   Prosíme, neznečišťujte okolí, už by nás domorodci neměli rádi. 

Prostor závodu:  mapa Kvíc a okolí 

terén svažitý s četnými pískovcovými skalkami, místy hodně zarostlý, 

poměrně hustá síť cest, částečně mezi zástavbou a zahrádkami,  

pro A a B možná koláž map o různých měřítcích (ještě doplníme)  

Start: 00 = 11:00 hod. intervalově na krabičku asi po 20ti sekundách 

(uzavření startu 12:00 hod.)  

Cíl: uzavření cíle 13:30 hod. 

Vzdálenosti: shromaždiště – start – 200 m 

cíl – shromaždiště – 250 m 

Cestou na start i z cíle budete přecházet frekventovanou silnici. 

Použijte přechod pro chodce !!! 

  

http://sk-praga.cz/pzl/Pzl2017/index.html
https://mapy.cz/s/1sbMB


Tratě: A – 6 km a více 

B – cca 4 km 

C – cca 2 km 

D – fáborková trať pro nejmenší 

Tratě se teprve připravují, později vše upřesníme, tratě C a D se 

vyhnou silnicím. 

Startovné: 60 Kč, dětská fáborková trať D 20 Kč 

preferujeme platbu předem na účet číslo 2200300154/2010, v.s. 317, 

do zprávy pro příjemce nutné jméno nebo registrační číslo (nebo číslo 

klubu, pokud bude platba za všechny členy)!  

ostatní v hotovosti na prezentaci 

Ražení: kombinace SI a kleštiček 

možnost zapůjčení SI-čipu v omezeném množství (požadavek na zapůjčení 

uveďte v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 1000 Kč. 

Popisy kontrol: budou  

Přihlášky: do 22.3.2017 23:59 ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4051  

příp. mailem: h.zemkova@seznam.cz (přihláška je platná až po jejím 

potvrzení) 

Dohlášky pouze výjimečně do počtu vytištěných map za zvýšené 

startovné. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Kolářová Johana 

 hlavní rozhodčí: Kašpar František 

 stavitel tratí:  Aster Tomáš 

a záda jim kryjí zkušení pořadatelé ze SKOB Slaný 

 

Upozornění: Jedná se o měřený trénink.  
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.  

 

Chybějící údaje budeme postupně doplňovat. 

Těšíme se na vaši účast  

 

  

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4051
mailto:h.zemkova@seznam.cz

