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Pořadatel:  SKOB Frýdek-Místek 

Datum:   sobota 13.2.2016 

Místo:  Frýdlant nad Ostravicí, gymnasium, nová tělocvična 
GPS:   49.59313N, 18.35531E 

Druh závodu: denní  

Kategorie:   A (D,H), B (D,H), C (D,H) 

Vklad: A: 50,-, B: 40,-, C: 30,-Kč, platba u prezentace, přihlášky po 
termínu +20,-Kč (pouze dle možností pořadatele) 

Přihlášky: do 10.2.2016 (23:59), ORIS – lokální závody, také e-mailem na 

adresu vmutina@centrum.cz 
Prezentace: v místě shromaždiště od 9:15 do 9:45 hod. 

Start 00:  10:00 hod., intervalový 

Vzdálenosti: parkování-centrum cca do 100 m, centrum -start 500 m, -cíl 0 m 

Mapa: Na Vyhlídce 15, 1:5000, stav 2015, na krajské úrovni prostor 
nepoužitý pro OB, mapovali: Vlastimil Mutina, Radek Božoň 

Terén:  svažitý, mírně kopcovitý, většinou čistý dobře průběžný 

Délky:  A – cca 4,5 km, B – cca 3,5 km, C – cca 2,5 km 
Start:   pravděpodobně v podchodu pod 4-proudovou silnicí 

 

Systém:  trať A – asi 24 kontrol, z toho 3 shluky po 3 kontrolách 
   trať B – asi 18 kontrol, z toho 2 shluky po 3 kontrolách 

   trať C – asi 12 kontrol, z toho 1 shluk se 3 kontrolami 

 

Kontroly: klasické stojany, shluková místa s malými závěsnými 
kontrolami – ve shluku vždy 6 stejných kontrol bez kódů 

 

Ražení:  papírové průkazky (shlukové místo se razí v libovolném pořadí)  
Informace:  Vlastimil MUTINA, vmutina@centrum.cz, 725 686 762 

Startovka:   nebude předem uvedena, každý si na prezentaci zvolí vlastní 

   startovní čas, startovní interval 2-4 min. (dle počtu přihlášených) 
Parkování:  na komunikacích v blízkosti gymnasia 

Občerstvení: pro závodníky v cíli čaj na shromaždišti 

Převlékání:  4 šatny, chodba u tělocvičny 

Soc.zařízení: na shromaždišti k dispozici umývárny, sprchy, WC 
Ceny:   drobné ceny pro první 3 závodníky všech kategorií 

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí, v případě předpokládaného 

velmi špatného počasí (mráz, mnoho sněhu) může být závod 
přeložen na 20.2. 

 

Pořadatelé: budou uvedeni v pokynech  
 

24.1.2016                              Vlastimil MUTINA – ŘZ, HR, ST  

Lukáš BJOLEK – VZ 
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