
                                                       P o k y n y 

                                                 1. závodu Slezské zimní ligy v OB 2019/2020 

Pořadatel:  SKOB Frýdek-Místek (Martin Svoboda s členy SKOB FM) 

Datum:   sobota  23. listopadu 2019 

Centrum:  Hostinec U Čechů, Hukvaldská 1074, Příbor (GPS: N 49°38.41602', E 18°9.68510') 

Klasifikace závodu:  Jednorázový závod v delším sprintu - s pevným pořadím kontrol 

Parkování:  parkoviště a místní komunikace v okolí hostince podle pokynů pořadatelů 

Prezentace:   10:30 – 11:15, poslední pokyny a informace před závodem 11:15 hodin 

   Oddíly MSK platba za celý oddíl oproti dokladu. 

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

Start 00:   11:30 hod – intervalový dle startovní listiny 

Vzdálenosti:   parkoviště – centrum 0-400 m,  

centrum start – 555 m, modrobílé fáborky 

centrum – cíl – 0 m 

Parkování:  V okolí hostince a na přilehlých komunikacích 

Převlékání:   ve vyhrazeném prostoru hostince; WC je k dispozici, zákaz vstupu v obuvi s hřeby 

Způsob ražení:   SI čipy (půjčovné 40,- Kč) – PC SI Milan Binčík 

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

Parametry:   HA – 4,3 km, 19 k  HB – 3,4 km, 15 k HC – 2,0 km, 12 k 

   DA – 4,4 km, 19 k  DB – 3,4 km, 14 k DC – 1,9 km, 11 k 

Popisy kontrol:  Piktogramy na mapě a k odběru na startu 

Mapa:   Příbor, 1:5000, e=2 m, mapoval Tomáš Vavřík 05/2019, revidoval a domapoval Tomáš Vavřík 

10/2019, mapový klíč ISSOM 2007, formát A4.                                                                                

Tisk Nord servis Opava na pretex 100 g – není potřeba obal 

Terén:     městská zástavba a rodinné domy HC a DC, ostatní navíc historické centrum 

Časový limit:    70 min 

Občerstvení:   nabídka hostince u Čechů včetně teplého jídla 

Předpis:   závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem SZL 

pro rok 2019/2020 

Vyhlášení výsledků:   ihned po skončení závodů, diplom a drobné ceny pro první tři ve všech kategoriích 

Upozornění: závodníci kategorie A a B překonávají železniční trať – tři místa vyznačena na mapě, 

prostřední místo je podchod – dbejte zvýšené opatrnosti. 

 zákaz překonávání řeky Lubiny mimo mosty. 

Na Vaši účast v závodě se těší 

pořadatelé z SKOB Frýdek-Místek 


