
54. Zimní sraz turistických oddílů * Ostravice * 14. 1. 2023 
 

Pořádá: KČT, odbor Slezský Tomík a TOM 4302 Sirius Ostrava 

Jedná se o 54. ročník tradičního srazu oddílů, který se koná opět na 
Ostravici u srubu TJ Baník Ostrava. 

Zahájení srazu:  10:00 hod.  
Ukončení soutěží – dle počasí:  ideálně 13:30 – 14:00 hod. 
Konec srazu: cca v 15:00 hod. 

Pro účastníky bude připraven teplý čaj. Účastnický poplatek je 30 Kč za 
osobu. Žádáme oddíly, aby si připravily veselé, sportovní i tábornické soutěže pro ostatní včetně 
důkazů/diplomů/drobných odměn. Upozorněte děti, že budou celý den venku za jakéhokoli počasí, 
podle počasí se vybavte a vystrojte. Ve srubu Baníku je možno se ohřát, ale všichni se tam najednou 
nevejdou a musí se střídat...a je potřeba zde také vyhodnocovat soutěže a vypisovat diplomy. 

Dopravu určitě zvládnete sami, ale zde je malá nápověda, bude-li slušné počasí, neodjíždějte brzy! 
 Přímým vlakem z Ostravy – Svinova v 8:05 a Ostravy – Vítkovic v 8:14, příjezd na Ostravici v 8:58.  
 z Ostravy – střed v 8:32 (přípoj z Ostravy – Svinova, odj 8:24 a z Ostravy – Vítkovic, odj v 8:32), příjezd na 

Ostravici v 9:28, s přestupem ve Frýdlantě n/O. 
Zpět: 

 Dále odj. z Ostravice v 15.33, příjezd do Ostravy střed v 16:28 (přípoj do Ostravy – Vítkovic, příj. 16:27 a do 
Ostravy – Svinova v 16:33), 

 nebo odj. z Ostravice v 16:33, příjezd do Ostravy – střed v 17:28. Tento spoj má v Ostravě – Kunčicích přípoj i 
do Ostravy Vítkovic (příj. 16:56) a Ostravy - Svinova (příj. 17:04), ve všech případech také s přestupem ve 
Frýdlantě n/O.   Další vlak odj. v 17:33 atd. 

Všechny uvedené vlaky provozují České dráhy, a.s. 

Novoroční čtyřlístek je akce KČT, při které se vybírá příspěvek na úpravy turistických tras pro turisty – 
vozíčkáře. Účastnický poplatek ve výši 30 Kč bude Vaším příspěvkem na tuto sbírku. Kromě pěkného 
pocitu pomoci potřebným získáte i odznak akce. 

Bude také vyhodnocena celková srazová soutěž: 
 Nejaktivnější oddíl – nebo oddíly (dle velikosti), bude vyhodnoceno na závěrečném nástupu. 
 Nejaktivnější účastník, soutěžit se bude ve 4 kategoriích a v tomto ohledu prosíme oddíly, aby i 

jejich soutěže, pokud bude hodnocena na kategorie, dodržela tyto věkové rozpětí:  
 Kategorie I – prťata 0-7 let, Kategorie II – 8-12 let, Kategorie III 13-16 let, Kategorie IV 17-99 let 

. Do bodování jednotlivců se započítají i soutěže na dvojice, maximálně na trojice. 
 Dále prosíme oddíly, ať již budou odměňovat diplomkem či jinými odměnami jakékoliv pořadí, 

aby na závěrečném vyhodnocovacím nástupu VŽDY vyhlásili a vyvolali pořadí prvních pěti v každé 
kategorii! Pořadatelé soutěží, snažte se vymyslet kritéria tak, aby bylo jednoznačně určeno pořadí 
v každé kategorii a nebylo více soutěžících na stejném místě. 

 Žádáme vedoucí oddílů, aby před nebo po zahájení srazu vyplnili přiložený seznam svých členů  
s uvedením kategorie u soutěžících a také seznam nesoutěžících (vedoucí, rozhodčí, další 
nesoutěžící apod.). Děkujeme! Kdo nemáte kalkulačku v mobilu, vezměte si za oddíl jednu 
klasickou! Podložka na psaní a vyplňování také nebude od věci.  

 
Informace Novoroční čtyřlístek: Pirát - Mojmír Nováček, tel. 603 513 144, mojmir.novacek@seznam.cz 
Informace srub Baníku: Myšák – Michal Staněk, tel. 602 736 456, mistanek2012@gmail.com  
Informace soutěže: Rosťa – Rostislav Kašovský, tel: 736 754 102, cmoudik@cmoudik.cz a Hanys -Jan Říčný, 
tel. 777 917 481, ricnyj@gmail.com  


