
     V ý s l e d k y 

          „Jarního orientačního pochodu/běhu seniorů ČD po Landeku“ 

 

     Protokol závodu 

Druh závodu: Sportovně-společenská akce jednorázová k seznámení se s tím co je OB. 

Datum konání: 13.04.2016 dopoledne 

Pořadatel: Josef Juřeník a Anička Lósková, materiální zabezpečení z SK OB Ostrava 

Místo konání: Restaurace U Sněhoty v Petřkovicích 

Typ závodu: Tratě s pevným pořadím kontrol, jedna úplně, druhá částečně, značené fáborky. 

Start 00:        9:20 hod 

Mapa: speciální pro OB s názvem „Landek“ z roku 2013, v měřítku 1:7500 

Celkem závodníků: Přihlášeno 20 závodníků, závodilo 18 závodníků 

Hodnocení: Závod proběhl za krásného teplého počasí, když teplota v poledne vystoupila až k 22°C, 

v lese bylo poměrně sucho a příjemně, trochu výhledy z rozhledny na Hradisku zhoršoval opar; 

v zázemí bylo vše jak bylo avizováno. Kladem bylo, že všichni účastníci absolvovali pochod bez 

nepříjemností, bez úrazů a vyslovovali spokojenost s tratěmi. Závod ukázal, že mnohým šlo i o 

dosažení času, za který  svoji trať absolvovali a většinou ve dvojicích. 

       Výsledky podle kategorií 

Kategorie A (3,05 km, 160 m, 15 K)              Kategorie B (2,6 km, 80 m, 9 K)                                                                                

1. Verčimáková Marie + Král Jiří                 64:04               1. Čiklová Helena + Juřeník Josef            45:36 

2. Vrbková Libuše + Rosický (přítel)           71:10               2. Drgáčová Marie + Vašajová Pavla       54:42 

3. Klíčová Šárka + Klíč (manžel)                   71:56               3. Janická Miluše + Pěnkavová Marta     81:12          

4. Kovářová Anna + Kovář Petr                    81:12              4. Oboril Stanislav                        čas nezměřen 

5. Kubicovi Věra+Jaroslav+Švecová Hana  89:46               

 

        Děkujeme všem účastníkům závodu za jejich fantastický přístup k orienťáku a odvahu s jakou se 

rozhodli zdolat nástrahy orientačního pochodu po Landeku. Věříme, že kromě sportovního zážitku je 

uspokojil i pobyt v jarní přírodě v zajímavé lokalitě Ostravy a že je dnešní závod neodradí od dalších 

vycházek s mapou pro orientační běh a od dobrodružství spojeného s hledáním kontrol. 

     

        Lósková Anna                                                                                            Juřeník Josef 


