
 

 

PETROVICKÝ KOLOBÌŽ 
aneb poloorientační zimní duatlónek 

 
Milí sportovní p řátelé! 
 
Jestli máte rádi zimu nebo máte rádi kolo nebo máte rádi levné ubytování a gulášek, tak čtěte dále!  
 
Termín: 1. víkend v lednu 2008, tj. 5. - 6. ledna 2008 , možnost příjezdu už v pátek 
Lokalita: Hrani čné Petrovice  – Turistická základna - Loc: 49°44'27.15"N, 17°24'17.021"E  
Startovné: 200 Kč/osoba  zahrnuje ubytování, parkování, čaj, gulášek a diplom, maximáln ě 50 lidí!!! 
Platba na účet: 173054680/0300, do poznámky Vaše jméno nebo hotově na místě 
 
Průběh koloběže: 

� Hromadný start cyklistické části  – trasa vedena po silnicích 3. - ?? třídy, podle 
sněhové pokrývky bude případně upravena, délka cca 15 km , profil středně 
náročný, povrch zpevněný, blatníky vhodné až doporučené 

� Poté dle dojetí start lyžařské části  dlouhé cca 12 km , v případě nedostatku 
sněhu bude vhodně nahrazena, případné umělé zasněžování možné vlastními 
pěnovými hasicími přístroji, trasa vedena volnou přírodou, po polích, loukách a 
lesních cestách, stopa bude projeta den předem 

� Bonusová disciplína na závěr – nebude třeba žádné vybavení – bude upřesněna 
na místě a buď bude nebo nebude ☺  

 
Potřebné sportovní vybavení: kolo (MTB, cross či cyklokros), přilba a běžky kvalitně navoskované 
 
Časový harmonogram: 

Pátek:  příprava, temperování základny, projetí stop, příjezd prvních nadšenců 
  Sobota:  do 11:00 příjezd zbytku nadšenců + prezentace 
    11:00 – start všech kategorií 
    13:00 – dojezd vítězů a také posledních z první části 
    15:00 – dojezd posledních z druhé části 
    16:00 – dekorování vítězů, lynčování poražených a pak volná zábava 
  Neděle:  odjezd nebo výlet někam do okolí  
Kategorie:  

� Jednotlivci: ženy, muži a nerozlišitelní 
� Dvojice (=srabi): ženy, muži, mixy a nerozlišitelní 

 
Info k ubytování: turistická základna je bývalá základní škola a ubytovací kapacita je 35 osob. Jakmile 
bude tento počet překonán, lze se zúčastnit bez noclehu nebo ulehnout vyčerpáním někam na zem do 
čistě náhodou připraveného vlastního spacáku na čistě náhodou připravenou karimatku. Ubytování 
není žádný luxus, ale také tomu odpovídá cena, která je podle mne velmi lidová. 
 
Info o lokalitě: vesnička Hraničné Petrovice se rozkládá v příjemně členitém prostředí Nízkého 
Jeseníku, v obci funguje obchůdek, pila, zemědělská farma, fotbalový klub a taky dvě větrné 
elektrárny, které jsou vidět už z daleka. V létě je to ideální místo pro (cyklo)turistiku, agroturistiku a 
odpočinek, v zimě je pak celá oblast vhodná pro běžkování, a proto velmi oblíbena obyvateli 
Olomouce. Po hřebeni nad vesnicí vede ve směru Domašov – Jívová hojně využívaná „olomoucká 
běžkařská magistrála“. 
Lze proto přijet už v pátek a odjet až v neděli odpoledne a využít volný čas pro tuto komplexní 
sportovní aktivitu :)  
 
Přihlášky posílejte na petryk@centrum.cz , uzávěrka (= jistý diplom) je 18. 12. 2007!!!  
 
 

Těšíme se na Vás!!!         
 

 
petryk, piškot, burák, bára, janča a libuška  


