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Pořadatel:  SKOB Frýdek-Místek 

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

Prezentace: 9:15-9:45 

Start 00:  ZMĚNA - 10:15 hod., intervalový 
Vzdálenosti: centrum-start 500 m (v podchodu pod 4 proudovou silnicí) 

   centrum-cíl 0m 

Na start:  červenobílé plastové fáborky 
Ze sběrné kontroly do cíle: stejné červenobílé plastové fáborky  

Mapa: Na Vyhlídce 15, 1:5000, E 4m, stav 2015, vodovzdorně upravena, 

revize shlukových míst II/16 
Délky:  A – 4,5 km, B – 3,5 km, C – 2,5 km 

 

Systém:  trať A – 24 kontrol, z toho 3 shluky po 2-4 kontrolách 

   trať B – 18 kontrol, z toho 2 shluky po 3 kontrolách 
   trať C – 12 kontrol, z toho 1 shluk se 3 kontrolami 

   Shluková místa v popisech kódů v závorce. 

 
Kontroly: klasické stojany, shluková místa s malými závěsnými 

kontrolami – ve shluku vždy 5-9 stejných kontrol, pro 

kategorie A,B bez znalostí kódů 
 

Shluk.kontroly: na mapě označeno shlukové místo velkým kolečkem,  

kontroly ve shlukovém místě naznačeny ve výřezu mapy 

v měřítku 1:2000 na zadní straně mapy (černobíle) 
 

Ražení:  papírové průkazky, kat.A-s červeným pruhem,  

kat.B-s oranžovým pruhem, kat.C-se žlutým pruhem 
   (shlukové místo se razí v libovolném pořadí) 

Start, cíl  na mapě pouze mapový start, cíl není zaznačen  

POZOR:   - všechny kategorie běží a přebíhají silnice, pozor na auta !! 

- nové paseky nejsou značeny 
Občerstvení: pro závodníky za cílem čaj na shromaždišti 

Ceny:   drobné ceny pro nejlepší 3 závodníky všech kategorií 

Disk.: diskvalifikace není, závodníci s chybami ražení se řadí na závěr 
výsledků dle počtu chyb a času (dle pravidel SZL) 

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí 

 
Pořadatelé: start: J.Mutina, M.Freith,  cíl: P.Kopeček, R.Božoň 

kontroly v lese: M.Svoboda, P.Kopeček, R.Božoň, Vl.Mutina 

výsledky: M.Svoboda, L.Mutinová, T.Zajícová, Vl.Mutina 

občerstvení: L.Bjolek, foto: L.Bužek  
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