Ostrava 12. května 2015
Vážení sportovní přátelé,
vítáme Vás na stránkách prvního orientačního BULLETINU, ve kterém Vás budeme
informovat o dění okolo chystaného závodu Celostátního finále Přeboru škol 2015
v orientačním běhu.
V letošním roce 2015 Vás již po třetí v historii přivítá krásné zelené město OSTRAVA !!!.
Poprvé jsme tento vrcholový závod pro základní a střední školy pořádali v roce 2003 a také
v Komenského sadech, které svoji tvářnost, díky revitalizaci v roce 2013-2014, hodně
změnily. Druhý závod jsme pořádali v roce 2007 v ostravské zoologické zahradě a nyní se po
osmi letech vracíte opět k nám do Ostravy.
DOPRAVA :
Doporučujeme ve středu 10.června 2015 dojet na zastávku Ostrava- Hlavní nádraží. Tam
dojíždí ze všech možných směrů s přestupování i bez přestupů v inkriminovanou dobu 5
rychlíků:
R 823 8:26 hod
Ex 532 Helfstýn – 8:58
R Radegast - 9:31
SC 241 Pendolino – 9:45
EX 145 Odra
- 9:52
Pokud v průběhu přípravy na dojezd do Ostravy dne 10. června 2015 najdete jiný vlak, tak
to sdělte i pro ostatní. Předpoklad je, že byste všichni mohli být v centru závodu do 10,15
hodin.

Dojedete na krásné nádraží Ostrava – Hlavní nádraží. Projdete do haly, kde již bude
označení OB a vyjdete před nádražní odbavovací halu s krásnou kašnou , stromy a sochou.
Přejdete k nástupišti trolejbusů. Přestoupíte na trolejbus č. 108 a vystoupíte po pěti minutách
na zastávce Sad Boženy Němcové. Do centra závodu půjdete po fáborcích asi 5 minut. Pro
přepravu trolejbusem budete potřebovat jízdenku na 10 minut. Tu si zakoupíte v Ostravském
Informačním Servisu – OIS.

Upozorňujeme, že v den závodu tedy 10. června 2015 je lépe se dopravit na železniční nádraží
Ostrava – Hlavní nádraží, protože do centra závodu ke sportovní hale SAREZA je to kousek.
Dle přiloženého jízdního řádu Trolejbus č. 108 jede třikrát do hodiny. Dle rozpisu je
prezentace do 10,30 a v 11,00 je start prvních závodníků D7, D9,DS, H7,H9,HS, takže byste
to měli vcelku bez problému stihnout.
Tolik v BULLETINU č. 1
V Ostravě dne 12. května 2015

Zajíc Josef, v.v. sekretář závodu.

