Sportovní klub orientačního běhu, z.s.
SKOB Frýdek-Místek

BFM

Rozpis

7. závodu Slezské zimní ligy (SZL) 2022
krátká trať
Pořadatel:
Datum:

SKOB Frýdek-Místek (BFM)
Sobota 12.2.2022

Místo:
Kategorie:
Délky tratí:
Startovné:

Parkoviště a venkovní areál restaurace U studny, 49.6475497N, 18.3746367E
HA, HB, DA, DB, C, VET
HA cca 4,5 km, HB,DA cca 3,8 km, DB cca 3,0 km, C 1,8 km, VET cca 2,5 km
50,-Kč, platba na startu, přihlášky po termínu za 100,-Kč

Přihlášky:

Do úterý 8.2.2022 (23:59) přihlašovacím systémem ORIS, neregistrovaní
a zahraniční závodníci na e-mail jakobi@volny.cz, případné dohlášky po
termínu na e-mail vmutina@centrum.cz, pouze dle možností
pořadatele !!
V ORISu bude uveřejněna interaktivní startovka, každý závodník je povinen
uvést své jméno do startovky (startovka neslouží jako přihláška)

Startovka:

Prezentace: Nebude, dohlášky a změny na místě nebudou možné
Vzdálenosti: Parkování auto - centrum do 150 m
Start 00:

10:00 hod., start před restaurací
Činnost na startu – použití krabiček CLEAR, CHECK (kdo potřebuje SIAC
OFF), vyzvednutí mapy, ostrý start přes krabičku START

Cíl:
Mapa:

Poblíž parkoviště, krabička CÍL, následně vyčtení čipu v centru (auto),
postup ze sběrky není fáborkovaný
Baška 22, 1:5000, E 2 m, stav 2020, drobné opravy I/22

Terén:

autoři: Michal BJOLEK, Vlastimil MUTINA, mapa vodovzdorně upravena
(pretex), formát A4, ISSprOM 2019
Okolí přehrady Baška, rekreační oblast, zástavba, malý lesík

Ražení:

Elektronické, SI, během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na
bezkontaktní způsob ražení, malé lampionky 15x15

Informace: Vlastimil MUTINA, vmutina@centrum.cz, 725 686 762, www stránky MSKS,
ORIS
Občerstvení:Restaurace na shromaždišti
Převlékání: auta, venkovní posezení restaurace, zákaz převlékání v restauraci !!
Předpis:
Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a pravidel pro SZL MSKS OS
Popisy kontrol: Piktogramy v ORISu a na mapě
Výsledky:

Průběžné výsledky v centru (u vyčítání), oficiální výsledky následně v
ORISu

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Pořadatel nezabezpečuje lékařskou
službu. Za děti odpovídají jejich zákonní zástupci.
Zákaz !!
Zákaz vstupu na možnou ledovou plochu přehrady !!
COVID:

Pořadatelé:

Žádáme o dodržování všech aktuálních předpisů souvisejících s pandemií –
rozestupy, omezení shlukování. Upozorňujeme, že vzhledem k situaci
související s pandemií se mohou některé informace měnit, možné
upřesnění na místě v den závodu.
Bjolkovi, Mutinovi, Z.Jakobi

