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Závodníci Šalinění zaplní autobusy i tramvaje. Na tři hodiny 

Netradiční závod se odehraje v pátek 6. dubna v brněnské hromadné 
dopravě. Úkolem jeho účastníků bude během tří hodin projet co nejvíce 
linek, zastávek a zón integrovaného dopravního systému. Taková jsou 
pravidla Šalinění, které se po jedenácté vrací do Brna. 

Brno – Zběsilý hon za co největším počtem projetých zastávek, linek a zón. I tak by 
se ve zkratce dal popsat závod hromadnou dopravou Šalinění, jehož jedenáctý ročník 
se v Brně odehraje v pátek 6. dubna. Území integrovaného dopravního systému se 
na tři hodiny promění v herní mapu pro zhruba 150 závodníků. 

„Přesně v 16 hodin odjede od nádraží Královo pole speciální tramvaj Šalinění se 
všemi účastníky. Zavezeme je na předem neznámé místo v Brně, odkud vystartují. 
Tramvaj pak bude během závodu brázdit Brno a závodníci si ji budou moci zastavit a 
využít,“ prozrazuje jeden z organizátorů Jiří Kalina. 

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. Body sbírají hráči také za navštívené zastávky 
a zóny a tučný příděl získají za návštěvu některé z dvaceti vyhlášených bonusových 
zastávek. „Protože bonusové zastávky vyhlašujeme vždy až těsně před závodem a 
místo startu není do poslední chvíle známé, nikdo si trasu závodu nemůže detailně 
naplánovat dopředu,“ usmívá se organizátor. 

Během jízdy každý závodník svou trasu zapisuje do speciální tabulky a v každém 
vozidle si pro kontrolu musí označit lístek ve speciálním herním bločku. Organizátoři 
po skončení hry všem hráčům spočítají získané body. „Loni získal vítěz 466 bodů a 
pěti stovkám se ti nejlepší závodníci blíží každoročně,“ vybírá ze statistik další 
z organizátorů Vladimír Schmid.  

Sraz závodníků začne na nádraží Královo pole v 15 hodin, přesně po třech hodinách 
závodu na stejném místě proběhne ukončení. Startovné činí padesát korun, je ale 
potřeba se předem zaregistrovat na stránkách závodu www.salineni.spjf.cz. Zatím je 
přihlášeno zhruba 120 závodníků. 

Pořadatelem závodu je Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Šalinění patří k tradiční 
akci tohoto spolku, jenž také pravidelně pořádá stínadelské hry či akce pro děti. 

Podrobná pravidla závodu: http://salineni.spjf.cz/pravidla.pdf  
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