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Rozpis a pokyny 

 

Individuální SI mapový trénink charakteru zkrácené klasické tratě 

 

 

Pořádající subjekt: SKOB OSTRAVA Tomáš Berger 

Datum: čtvrtek 10.6. 2021 v 16 hodin 

Místo konání  Mapa Landek 

Průběh tréninku Mapový Trénink s pevným pořadím kontrol, SI čipy. Závodník si zaznamenává start, průchod 
kontrol i konec závodu sám. Dodržujte startovní rozestupy na min. 2 minuty. Na startu a v cíli 

bych se měl většinu času nacházet, pokud nenastane problém na trati, takže si to ohlídám. 
Omezená možnost úschovy drobností. Mapu si prosím vytiskněte sami doma. Na startu bude jen 

velmi omezené množství map pro zapomětlivé. 

Důležité upozornění Most mezi Černým potokem a Petřkovicemi je uzavřen, objízdná trasa může trvat ve špičku 
až hodinu, proto dejte přednost parkování ve variantě č. 2 

 Nezkoušejte projet přes uzávěru mostu, za mostem neustále stojí Policie ČR, body v tomto 

případě se do rankingu nezapočítávají, ale odpočítávají z karty řidiče!!!  

Místo parkování: 3 varianty (jen č. 2 je ta správná) 

1. Jde o malé parkoviště na odbočce do areálu Landeku – velmi omezený počet míst ke stání cca 
8 aut, vhodné jen pro účastníky přijíždějící ze strany od Hlučína apod. 

2. Parkoviště u obchodního centra Outlet Moravia, po vjezdu do areálu parkujte v levé části 
areálu. Parkování  není domluvené s majitelem objektu! GPS  49.8604908N, 18.2567389E 

3. Možnost zaparkovat auto ještě před areálem Outlet Arena Moravia, je zde však zákaz vjezdu, 

takže na vlastní nebezpečí!!! 

Přihlášky  Pouze emailem na adresu tomasberger@atlas.cz , výjimečně na Tel. 702 190 365  Informace ve 
struktuře, oddělené čárkami nebo v tabulce. 

 Jméno Příjmení, registrační číslo, číslo SI, zvolenou trať 

Cesta na start(z cíle) Cca 900 metrů z  Outlet Arena Moravia projděte otevřenou brankou v plotě směrem k mostu, 
přejděte přes cestu mezi semafory a vstupem do Obchodního centra, doprava po cyklostezce 

směrem k mostu, který projdete po chodníku. Cesta nebude značena fáborky. GPS 49.8679461N, 

18.2568289E 

 

Start: 16:00 – 17:30  

Cíl: 16:00 – 18:30 na stejném místě jako start. 

  
   
Terén:  Smíšený les s několika údolími, místy strmými, průběžnost středně dobrá, v místech s podrostem 

ztížená. 

Mapa: Landek, měřítko 1:7 500, e=5 m, stav 2013,  formát A4, ekvidistance 5 m, stav 2013 

 

Parametry tratí:            D/H A s pevným pořadím kontrol o délce cca 5,5 km   
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D/H B s pevným pořadím kontrol o délce 3,8 km   

   D/H C s pevným pořadím kontrol o délce 2,6 km    

    
Ražení: Elektronické, SportIdent; Kontroly jsou s lampiony a zavěšenou SI krabičkou. Start a cíl na 

stojanu. Kdo má rychlý čip, tak si checknutím vypne režim na krabičce SIAC OFF 

Uzavření cíle: 18:30 hod. 

První pomoc: Není 

Umývání, WC: Nebude k dispozici.  

Upozornění: Účastníci tréninku startují na vlastní nebezpečí a riziko. Po celou dobu individuálního mapového 

tréninku dodržujte stanovené aktuální epidemiologické opatření k zamezení šíření COVID-19.  

 V případě akutních příznaků nemoci COVID, nebo pokud jste pozitivně testování, neabsolvujte 

tento trénink. Lečte to doma. 

 Situační mapa 

 
 Průchod brankou z parkoviště Outlet Moravia
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 Most přes Odru, autem opravdu NE!!! 

  

 Místo startu 

  

 

  
 

 


