Rozpis
6. závodu Slezské zimní ligy v OB 2017/2018

Pořadatel:

SKOB Frýdek-Místek

Klasifikace závodu:

jednorázový závod ve sprintu - s pevným pořadím kontrol

Datum:

sobota 27. ledna 2018

Shromaždiště:

8 ZŠ Frýdek-Místek,(GPS: N 49°40.72365', E 18°20.00670')
příchod zadním vchodem z ulice 17.listopadu, bude značeno lampionem

Prezentace:

8:45 – 9:30, poslední pokyny a informace před závodem 9:45-9:50 hodin

Start 00:

10:00 hod – intervalový dle startovní listiny

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum 0-500 m, centrum start – 0 m, centrum cíl – 0 m

Parkování:

na komunikacích a parkovištích sídliště v blízkosti školy

Převlékání:

ve vyhrazeném prostoru ZŠ Osmička; WC je k dispozici

Způsob ražení:

SI čipy (půjčovné 40,- Kč)

Kategorie:

DA, DB, DC; HA, HB, HC;

Parametry:

trať A – cca 4 km, trať B – cca 3 km, trať C – cca 2 km

Přihlášky: do úterý 23.1.2018 do 23: 59 hod přes přihlašovací systéme ORIS (v kalendáři závodů si jej
rozšiřte o zobrazení lokálních závodů). Zahraniční, neregistrovaní a závodníci bez přístupu do IS ORIS
e-mailem na adresu: justy15@seznam.cz, výjimečně na MT +420605905533 SMS zprávou. Přihláška
zaslaná e-mailem nebo MT je přijata až obdržíte odpověď (reply). Do takové přihlášky (Předmět:
Přihláška na 6. SZL) uveďte jméno a příjmení, klub a kategorii, případně zvláštní přání. Ti co se
rozhodnou až v den závodu, tak přijeďte dříve, abychom mohli připravit mapu (ruční zákres trasy do
čisté mapy).
Startovné:

50,- Kč pro všechny, hradí se až na místě, při prezentaci

Mapa:
Osmička FM, 1:4000, e=2 m, mapoval Miroslav Sikora 04/2016, revidoval a
domapoval Tomáš Vavřík 01/2018, mapový klíč ISSOM2007. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén:

městská zástavba, sídliště, hřiště, zajímavé umělé kopečky

Občerstvení:

vlastní, doporučujeme blízké obchody a restauraci Morava (vlastní pivovar)
v blízkosti školy

Předpis:

závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se
Soutěžním řádem SZL pro rok 2017/2018, závod proběhne za plné dopravy
bez omezení dopravy v prostoru závodu, týká se hlavně kategorií A,B

Informace:

na stránkách SKOB FM (http://skobfm.cz/) MSKS OS a ORISU. K přihláškám na
e-mail: justy15@seznam.cz, MT +420605905533

Na Vaši účast v závodě se těší Martin Svoboda a pořadatelé z SKOB Frýdek-Místek

