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Pátek 20. září: 

15:00 – 17:45 trénink  

16:00 – 17:30 prezentace   

18:30   porada vedoucích výprav  

19:30 - …   volná zábava  

 

Sobota 21. září: 

08:30 – 9:45  nástřel  

10:00    start sprintu 

přihlášky do štafet do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka ve sprintu 
13:30 – 14:15  nástřel pro štafetový závod 

14:30    start štafetového závodu  

cca 60 min. po ukončení závodu vyhlášení výsledků sobotního závodu 
 

Neděle 22. září: 

08:30 – 9:45  nástřel všech kategorií 

10:00    start závodu s hromadným startem 

cca 60 min. po ukončení závodu vyhlášení výsledků nedělního závodu 

 

 

 

 

 
 

 

V průběhu závodu bude zajištěný bufet s teplým jídlem a 

pitím na vzduchovkové střelnici. 

Druhý bufet v areálu malorážkové střelnice bude 

v provozu během vyhlášení, v průběhu porady trenérů a ve 

večerních hodinách.  
 
 

 

 

 

 

PROGRAM  

BUFET 

Vzduchovková střelnice: 

užitková voda – nádrž  

WC – 6ks toi 

 

Malorážková střelnice: 

pitná voda - z kohoutku 

dámské + pánské sociálky 

sprcha 
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Příjezd do areálu: 

       hlavní cesta       

 cesta na malorážkovou střelnici 

       cesta na areál pro ubytované ve škole 

       cesta na vzduchovkovou střelnici pro ty, co nejsou ubytovaní ve škole. 

Prosíme trenéry, kteří nejsou se závodníky ubytováni na škole, aby využili této možnosti 

příjezdu. V okolí školy je užší průjezd. 

      benzinka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKOVÁNÍ na závodišti 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJya1dvC-McCFYW0FAodAoMCeQ&url=http://libertarianation.org/2013/02/13/italia-secondo-paese-al-mondo-per-costo-della-benzina/&psig=AFQjCNFbEVHMuGnbukUCozmco7k5W9EMmA&ust=14423886611902
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Adresa: Bruntálská 437, Břidličná 

Cesta od Základní školy (pěšky):  

 
Autem: 

 
www.bazenbridlicna.webnode.cz/ 

 

 

Provozní doba bazénu: 

Pátek   14:00 - 20:00 

Sobota  9:00 - 20:00 

Neděle  13:00 - 20:00 

 

 

 

BAZÉN 

Vstup na bazén mají 

všichni závodníci 

zdarma, po předložení 

náramku. 

Vstup na bazén zdarma 

mají také trenéři, po 

předložení kartičky: 

TRENÉR 
 

 

 

Provozní doba sauny na krytém bazéně: 

Pátek  14:00 - 20:00 

Sobota  9:00 - 20:00 

Neděle  13:00 - 20:00 
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1. BERGER, u vlakového nádraží 

Otevírací doba:  

pátek: 7:00 – 20:00 

sobota: 7:00 – 11:00  14:00 – 20:00 

neděle: 8:00 – 12:00  13:00 – 19:00 

2. VEČERKA, naproti autobusovému nádraží 

Otevírací doba:  

pátek:  6:00 – 20:00 

sobota: 8:00 – 20:00 

neděle: 8:00 – 20:00 

3. POTRAVINY SLUNCE, na pěší zóně 

Otevírací doba: 

pátek: 6:00 – 18:00 

sobota: 6:00 – 18:00 

neděle: 6:00 – 12:00 

4. HRUŠKA 

Otevírací doba:  

pátek: 6:30 – 17:00 

sobota: 7:00 – 11:00 

neděle: 8:00 – 10:00 

OBCHODY 
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Jídelníček 
na základní škole 

Pátek:  

Večeře:  rizoto z krůtího masa sypané sýrem 

červená řepa, ovocný jogurt 

ovocný sirup 

 

Sobota:  

Snídaně:  2ks rohlík, 1ks koláč tvarohový 

máslo, šunka, plátkový sýr, rajče 

ovocný čaj, kakao 

 

Oběd:  hovězí vývar se sýrovým kapáním 

kuře pečené, bramborová kaše, zeleninová obloha 

minerálka 

 

Večeře:  špagety na Boloňský způsob, pórek 

müsli tyčinka 

džus 

 

Neděle:    

Snídaně:  chléb 2ks, vánočka 2 plátky 

máslo, tavený sýr, marmeláda 

bílá káva, černý čaj s citronem 

 

Oběd:  drůbková polévka s nudlemi 

vepřová pečeně na smetaně 

houskový knedlík  

ovoce, ovocná šťáva 
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Nabídka ubytování 
Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov nabízí ubytování ve svých 2 domovech 

mládeže, které se nacházejí v blízkosti školy nedaleko centra. V obou budovách se lze připojit 

k internetu.  

Budova A  

Ubytovací kapacita: 45 míst  

 
Domov mládeže  

Divadelní 14  

795 01 Rýmařov  

tel.: 554 211 340 - Lenka Polčáková  

email: domovmladeze@gymsosrym.cz 

 

 
 

Budova B:  

Ubytovací kapacita: 36 míst  

 

Domov mládeže  

Sokolovská 31 - 33  

795 01 Rýmařov  

Tel.: 734 683 053 - Ludmila Axmanová  

email: domovmladeze@gymsosrym.cz 
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Základní škola Břidličná nabízí ubytování ve třídách (vlastní lehátko a spacák).  

Cena ubytování - 50Kč/noc, kapacita max 270 lidí.  

Možnost stravování ve školní jídelně, která je součástí Základní školy.  

 

Základní škola Břidličná  

Komenského 360  

793 51 Břidličná  

Tel.: 607 786 734 - Karla Havlíková  

email: kajka.hav@seznam.cz 
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