
Slezská zimní liga 2012, 5. závod
Veřejný závod v orientačním běhu a MTBO

Bobr
Datum: neděle 15. 1. 2012
Shromaždiště: Vrablovec (u Hlučína), Restaurace na Vrablovci
Doprava: autobusem MHD č. 67 zast. Vrablovec střed

autem, omezené možnosti parkování u hostince (šetřete auty)

Příjezd do Vrablovce z OV Poruby, Svinova, Opavy, Hlučína.  
V Hlučíně jet na Ludgeřovice, za Mounfieldem (před hřbitovem) odbočte doprava, pokračujte po
ulici Roviny až do Vrablovce. Cesta je trochu hrbolatá, ale průjezdná.  

Příjezd do Vrablovce z OV centra, Zábřehu, Výškovic, apod.  
Z Přívozu na Petřkovice, hned za mostem doprava na ul. Hlučínská, projet centrem Petřkovic,
sledovat odbočku na Vrablovec (doleva přes most), ne na Hlučín. 

Přihlášky: přes přihlašovací formulář na stránkách závodu – http://obbobr.ic.cz
mailem na lucie.gruchalova  @  gmail.com do pondělí 9.1.2012  , 
vždy uveďte jméno, kategorii (A, B, C nebo MTBO), 
V omezeném počtu přihlášky na místě.

Startovka: bude vyvěšena na webu do pátku 13.1.
Tratě:

Orienta  č  ní b  ě  h:   
A ženy, muži: 25 kontrol, 7,7km
B ženy, muži: 18 kontrol, 5,9km
C ženy, muži: 11 kontrol, 3,3km

vzdálenosti přibližné, měřeny vzdušnou čarou, pevné pořadí kontrol 

MTBO ženy, muži: 17 kontrol, 13km 
měřeno po sjízdných cestách, volné pořadí kontrol 

Každý si při přihlášení vybere běh (OB) nebo kolo (MTBO). Nemusíte absolvovat obojí :-).

Mapa: Bobr, stav duben 2008, 1:10 000
Upozorňuji, že mapa je 3 roky stará a trochu uleželá. Některé objekty uvedené v mapě tudíž v
lese už nenajdete a naopak. :-) Zákaz vstupu na vodní plochy, i v případě jejich zamrznutí!!!
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí všech vodních objektů!!  

Kontroly: malé lampiony, ražení kleštičkami do průkazky
Prezentace: 8:45 – 9:30
Rozprava: 9:40
Start 00: 10:00, v intervalech 1 min.  

Start/cíl se nahází 400m od restaurace (prezentace), cesta bude označena fáborky. 
Na startu bude možné odložit si nadbytečné svršky (do mého auta). Závodník se 
dostaví na start 5min před svým startovním časem.

Startovné: 30Kč, každý závodník obdrží v cíli polévku 
Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního závodníka
Ceny: 1. - 3. místo v ka  ž  dé kategorii medaile  , další ceny dle možností pořadatele
Občerstvení: využijte nabídku hostince a minimalizujte prosím konzumaci vlastních potravin
Upozornění:  Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí, což stvrdí při prezentaci
svým podpisem. U závodníků mladších 15-ti let nutný souhlas zákonného zástupce. Pořadatel
neručí za škody způsobené závodníky závodníkům ani třetím osobám. Zákaz vstupu na vodní
plochy, i v případě jejich zamrznutí!!!  



 
Info pro MTBO (mountain bike orienteering, orientace s mapou na horském kole)
Pojede se na stejné mapě jako OB v měřítku 1:10 000. Mapu doporučuji umístit do mapníku na
řidítka. Závodník smí využít pouze cesty značené v mapě, je zakázáno jezdit volným terénem
mimo cesty. Všechny kontroly jsou přístupné z cesty/pěšiny – popisy kontrol tudíž nejsou třeba.
Na kontrolách jsou kleštičky, kterými cvaknete do průkazky (dostanete při prezentaci). Každá
kontrola má jiné číslo, cvakat tedy do příslušných chlívečků. Pořadí kontrol je volné. Každý
závodník si sám zvolí v jakém pořadí je objede. Musí však objet všechny kontroly. 

Partneři akce: RAYNET s. r. o., www.raynet.cz 
RAYNET CRM - elegantní software pro podporu a řízení obchodu.
Hostinec na Vrablovci, www.hostinecnavrablovci.cz

 
 

Ředitel závodu, stavitel trati, hlavní rozhodčí: Lucie Gruchalová, tel.: 724 143 438 
Pomocníci ředitele závodu: Vojtěch Gruchala a další
 


