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Změna místa konání soutěže! 
 
Vážení vedoucí,  
 vzhledem k stále platícímu omezení ve využití sportovních areálů u stanic HZS 
Moravskoslezského kraje jsme byli nuceni změnit místo konání 5. kola Ostravské ligy mládeže, 
pohárové soutěže v disciplínách CTIF. Věříme, že se nám pro uspořádání soutěže povedlo najít 
dostatečně kvalitní sportovní areál, nicméně obdobně jako v případě HS Poruba je v jeho okolí 
problematická otázka parkování. Dbejte proto prosím následujících pokynů. 
 
Místo konání soutěže:  Čapkova sokolovna, Moravská Ostrava 
 
Vstup účastníků do areálu bude z ulice Preslova (viz. přiložený plánek). Cestou k prezenci 
budou účastníci procházet v těsné blízkosti dráhy na štafetu CTIF, prosíme tedy o zvýšenou 
pozornost, aby nedošlo k omezení závodníků. 
 
Ulice Preslova je slepou komunikací s jediným možným místem pro otočení větších vozidel na 
jejím konci. Upozorněte proto prosím všechny řidiče, aby byli ohleduplní a nevjížděli do ulice, 
pokud hrozí její ucpání. Dopravní situaci ještě více komplikuje probíhající oprava ulice Sadová, 
která je neprůjezdná od Vodního světa SAREZA až po ul. Vítěznou. 
 
Příjezd k areálu je tak možný jedinou cestou, a to ze Sokolské třídy po ulici Vítězná až před 
vjezd do Komenského sadů, kde vpravo ulicí Budečská (dočasně obousměrná) a dále na ulici 
Preslova.  
 
Parkování v daném místě je velice omezeno, a proto nepočítejte s tím, že by bylo možné nechat 
všechna vozidla poblíž vstupu do areálu. Po vyložení materiálu budou muset řidiči najít vhodné 
místo pro parkování v přilehlých ulicích (viz. přiložený plánek). Další možnosti parkování jsou 
v ulicích na opačné straně Sokolské třídy.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se prosím pokuste naplánovat přepravu družstev tak, 
abyste: 

- využili co nejmenší počet vozidel 
- veškerý potřebný soutěžní materiál vezli pouze v jednom vozidle 
- s vozidly které nevezou soutěžní materiál nevjížděli do ulic Budečská a Preslova 
- si nechali dostatečnou časovou rezervu a na prezenci se dostavili nejpozději 30 minut 

před plánovaným startem 
 
Zároveň také nevjíždějte k Čapkově sokolovně přímo ze Sokolské třídy. Jedná se o velmi 
špatně průjezdnou komunikaci bez možnosti vytočení více než jednoho vozidla. Tato cesta bude 
sloužit pouze pro organizátory. 
 
Věříme, že při disciplinovanosti, ohleduplnosti a dodržování výše uvedeného všemi 
zúčastněnými nevzniknou větší komplikace a soutěž zdárně proběhne bez časových průtahů. 
 
Těšíme se Vás v neděli ѮѯѰѱ 
 

hasiči Muglinov 



 
 

 


