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

INFORMAČNÍ BULLETIN 2
doplňující informace, rozpisy závodů
HARMONOGRAM:
pátek 15.6. možný přijezd od 16 hodin, možná turistika, výlety na kole, večer
možné posezení u ohně, možná návštěva hotelu, restaurace na
Visalajích
sobota 16.6. dopoledne možná turistika, výlety na kole
odpoledne PO BFM denní
večer (v noci) PO BFM malý noční sprint, možné posezení u ohně
neděle 17.6. dopoledne PO BFM rodinné štafety
odpoledne možná turistika, kolo, odjezd do 16 hodin
Společné informace k závodům:
MÍSTO:
MAPA:
TERÉN:
DOPRAVA:
PARKOVÁNÍ:

Visalaje, domek lyžařů TJ Staré Město pod sjezdovkou, viz mapa
Visalaje 2016 východ, zapůjčena od oddlu AOV
typický beskydský, členitý horský terén s četnými terénními tvary, vyšší
převýšení, většinou velmi dobře průběžný
vlastní, SKOB nezajišťuje, možno busem linky860356, MHD č.18
velké parkoviště na Visalajích

STARTOVNÉ:

řádní členové SKOB 0,-, přidružení členové SKOB a bývalí
členové SKOB 20,-, ostatní 40,-, u rodinných štafet za
štafetu x2
TERMÍN PŘIHLÁŠEK: 12.6., po termínu do 13.6. za poplatek +20,-, na místě
dle možností pořadatele za +50,PŘIHLÁŠKY:
na závody a ubytování budou spuštěny 28.5. na
https://goo.gl/forms/QYrzEHFuq2jONoqs1
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Přebor oddílu SKOB Frýdek-Místek 2018
a veřejný závod v denním OB – krátká trať
Přijměte pozvání na PO v denním OB v rámci O-festivalu konaného při
příležitosti výročí 25 let OB ve Frýdku-Místku.
Datum: sobota 16.června 2018
Místo: Visalaje, chata lyžařů TJ Staré Město
Sraz: do 13:00 hod.
Start 00: 14:00 hod.
Mapa: Visalaje 2016 východ (výřez), 1:7500, E5
Start, cíl: v místě shromaždiště
Ražení: kleštěmi do papírových průkazů
Kontroly: tréninkové lampiónky + kleště
Druh závodu: pevné pořadí kontrol
S sebou: vybavení na OB, chuť zaběhat si, dobrá nálada
Občerstvení: z vlastních zdrojů, restaurace Horského hotelu Visalaje
Převlékání: v chatě nebo v oddílovém tunelu
Tratě:

A cca 4,2 km / 16k (H16, DH 18-35)
B cca 3,0 km / 11k (DH14, D16, DH 45-65)
C cca 2,1 km / 8k (DH 10-12, P, HDR)

Na mapě nejsou zakresleny některé nové paseky, týká se pouze kat. A (mezi
kontrolami 13 a 14)
Každý se může přihlásit do kterékoli kategorie, v kat. C možné dvojice
Převýšení ve všech kategoriích je přiměřené délce tratí.
Vyhlášení: po závodě, drobné ceny 1. – 3. místo v každé kategorii
DA, HA, DB, HB, DC, HC
Pořadatelé: Pavla a Michael Chudíkovi
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Přebor oddílu SKOB Frýdek-Místek 2018
a veřejný závod v nočním OB – malý noční sprint
Přijměte pozvání na PO v nočním OB v rámci O-festivalu konaného při
příležitosti výročí 25 let OB ve Frýdku-Místku.
Datum: sobota 16.června 2018
Místo: Visalaje, chata lyžařů TJ Staré Město
Sraz: do 20:30 hod.
Start 00: předpokládaný 21:30 hod.
Mapa: Visalaje 2016 východ (výřez), 1:5000, E5
Start, cíl: altán na horní stanice „šlepru“ za velkým parkovištěm
Ražení: kleštěmi do papírových průkazů
Kontroly: reflexní stojany
Druh závodu: pevné pořadí kontrol (u kat.A – část s volným pořadím kontrol)
S sebou: vybavení na OB, chuť zaběhat si, dobrá nálada
Občerstvení: z vlastních zdrojů, restaurace Horského hotelu Visalaje
Převlékání: v chatě nebo v oddílovém tunelu, v autech
Tratě:

A cca 2,4 km / 11k (H16, DH 18-35)
B cca 1,4 km / 8k (DH14, D16, DH 45-65)
C cca 1,0 km / 5k (DH 10-12, P, HDR)

Každý se může přihlásit do kterékoli kategorie, v kat. C možné dvojice
Převýšení ve všech kategoriích je přiměřené délce tratí.
Vyhlášení: po závodě nebo před závodem rodinných štafet v neděli, drobné ceny 1.
– 3. místo v každé kategorii DA, HA, DB, HB, DC, HC
Oddílové čelovky: možno zapůjčit čelovky u L.Zemana
(ludvik.zeman@centrum.cz, 605 116 384)
Pořadatel: Martin Telecký
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Přebor oddílu SKOB Frýdek-Místek 2018
a veřejný závod ve štafetách – rodinné štafety
Přijměte pozvání na PO v rodinných štafetách v rámci O-festivalu konaného
při příležitosti výročí 25 let OB ve Frýdku-Místku.
Datum: neděle 17.června 2018
Místo: Visalaje, chata lyžařů TJ Staré Město
Sraz: do 10:00 hod.
Start 00: 11:00 hod., hromadný I.úseků
Mapa: Visalaje 2016 východ (výřez), 1:7500, E5
Start, cíl: v místě shromaždiště
Ražení: kleštěmi do papírových průkazů
Kontroly: tréninkové lampiónky + kleště
Druh závodu: pevné pořadí kontrol, doplňkové kontroly s volným pořadím kontrol
S sebou: vybavení na OB, chuť zaběhat si, dobrá nálada
Občerstvení: z vlastních zdrojů, restaurace Horského hotelu Visalaje
Převlékání: v chatě nebo v oddílovém tunelu
Tratě:

I.úseky min 1,5,km / min 5k
II.úseky max 3,0 km / max 13k

Podrobné informace: příloha bulletinu 2
Převýšení ve všech kategoriích je přiměřené délce tratí.
Vyhlášení: po závodě, drobné ceny 1. – 3. místo štafet

Pořadatel: Vlastimil Mutina
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UBYTOVÁNÍ:
Budeme mít k dispozici domek, chatu lyžařů pod sjezdovkou, více v informaci majitelů:
INFO od pana Pavlíka (Sokol St.Město – příbuzný Jirky Petra):
Kapacita chalupy je 15 postelí, jsou tam tři ložnice. Pokud se někdo uskrovní tak se dá získat další 3
místa. Jinak jsou k dispozici další cca 3 ks matrací pro rozložení na podlaze. Slušně se tam vyspí 20
lidí. Pokud si někdo přibere karimatku tak je možno si ji libovolně v chalupě roztáhnout, což je
dalších asi 5 lidí. Co se týče zázemí tak je tam elektrický sporák - 4 ploténky, mikrovlnka, dá se uvařit
i na kamnech. Varná konvice, talíře, hrnky, sklenice, příbory. Dole ve sklepě je sprchový kout a
umývadlo, teplou vodu zajišťuje el. bojler. WC je chemické.
Možno využít také na přespání oddílový tunel nebo vlastní stany, ubytování bude pouze pro současné
členy SKOB (řádné, přidružené členy). Doporučuji pro venkovní posezení si vzít vlastní vybavení.

STRAVOVÁNÍ: klub nezajišťuje

PITÍ: klub zajišťuje pro ubytované (pivo, nealko, káva, čaj, atd..) za poplatek
– děti 50,-, dospělí 100,-/noc, na základě skutečných nákladů se může poplatek
změnit, neubytovaní uhradí poplatek za možné pití na místě po dohodě

Vlastimil Mutina
předseda SKOB FM
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