Desáté brněnské Šalinění bude speciální
Soutěžní závod veřejnou dopravou v Brně a okolí se v pátek 7. dubna vrátí
už podesáté. Závodníci budou mít za úkol projet během tří hodin co nejvíce
linek, zastávek a zón integrovaného dopravního systému. V předchozích
dvou letech se součástí závodu stala speciální tramvaj, letos však
organizátoři slibují ještě větší překvapení.
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Brno – Projet za tři hodiny co nejvíce linek, zastávek a zón v integrovaném
dopravním systému a navštívit maximum z dvaceti vyhlášených bonusových
zastávek, to je cíl závodníků Šalinění. Ti se v pátek 7. dubna vydají do víru
hromadné dopravy už podesáté, místo startu závodu ale nebudou znát až do
posledního okamžiku. „Už v předchozích dvou letech jsme závodníky vždy odvezli
speciální tramvají na předem neznámé místo, odkud potom startovali. Letos to bude
obdobné, ale vozidlo bude mnohem zajímavější,“ naznačil jeden z organizátorů
závodu Vladimír Schmid.
Každý závodník si sám volí svou trasu a sbírá body podle její výhodnosti. Jednotlivé
dopravní prostředky mají totiž svou bodovou hodnotu, autobus MHD je tak za tři
body, zatímco třeba rychlík za devět a speciální vozidlo Šalinění, které se bude
během celého závodu pohybovat městem, za dvacet. „Loňský vítěz nasbíral 454
bodů, v historii Šalinění už se ale objevil i výsledek překračující pět stovek bodů,“
vypíchl Schmid.
Body sbírají hráči také za navštívené zastávky a zóny a tučný příděl získají za
návštěvu některé z dvaceti vyhlášených bonusových zastávek. Díky neznámému
místu startu a bonusovým zastávkám, které organizátoři vyhlásí teprve chvíli před
startem, není možné si trasu příliš detailně naplánovat dopředu.
Během jízdy každý závodník svou trasu zapisuje do speciální tabulky a v každém
vozidle si pro kontrolu musí označit lístek ve speciálním herním bločku. Sraz
závodníků bude od 15 hodin na autobusovém nádraží Zvonařka u stanoviště 48, kde
proběhne po třech hodinách od startu také ukončení závodu. Startovné činí padesát
korun, je ale potřeba se předem zaregistrovat na stránkách závodu
www.salineni.spjf.cz. Zatím je přihlášeno zhruba 140 závodníků.
Pořadatelem závodu je jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara. To
letos zaujalo mimo jiné druhým ročníkem měsíční městské hry Stínadla tudy, která
skončila v polovině března a do které se zapojilo více než dva tisíce Brňanů.
Podrobná pravidla závodu: http://salineni.spjf.cz/pravidla.pdf
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