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

INFORMAČNÍ BULLETIN 1 – základní informace
Pozvánka, info
k akci O-festival BFM 2018 k výročí 25 let počátku orientačního běhu ve Frýdku - Místku.
Zakladatelé oddílu – Alena Jeřábková, Vlastimil Mutina, Jiří Petr – tehdy pracovníci Biocelu
Paskov. Do roku 2000 jsme fungovali pod Tělovýchovnou jednotou TJ Biocel Vratimov,
posléze jako samostatný subjekt Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, z.s. se
zkratkou BFM.

PŘEDPOKLÁDANÝ 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
MÍSTO:

Visalaje, domek lyžařů TJ Staré Město pod sjezdovkou, viz mapa, foto

TECHNICKÝ ROZPIS AKCÍ (ZÁVODŮ):
1/

2/

3/

Přebor oddílu – denní OB
sobota 16.6., odpoledne, předpokládaný start 00 14:00,
garant závodu Pavla Chudíková
Přebor oddílu – malý noční sprint
sobota 16.6., večer (v noci), předpokládaný start 00 22:00,
garant závodu Martin Telecký
Přebor oddílu – rodinné dvoučlenné štafety
neděle 17.6., dopoledne, předpokládaný start 00 11:00,
garant závodu 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).
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Program je tvořen tak, ať si každý může vybrat, co mu vyhovuje – všechny akce, 2 akce
ze tří nebo i jednotlivé akce samostatně. Do 20.5. budou zpracovány jednotlivé rozpisy akcí
O-festivalu, do 25.5. bude vydán celkový BULLETIN 2 s podrobnějšími informacemi.
Následně budou spuštěny www stránky k této akci s přihláškami na závody i ubytování.
STRAVOVÁNÍ
Jídlo vlastní, co si kdo uvaří (možno využít stravování restauračních kapacit v okolí) –
restaurace, hotel.
Předpokládáme zajíštění pití pravděpodobně pro ubytované – pivo, limo, čaj, káva
atd. za stanovený poplatek na noc pro dítě/dospělý.
STARTOVNÉ – řádní členové neplatí, ostatní dle rozpisů jednotlivých závodů.

Srdečně zveme všechny současné členy SKOB, přidružené členy i členy let
minulých, kteří za TJ Biocel Vratimov, oddíl OB či současný SKOB Frýdek-Místek
závodili.

Vlastimil Mutina
předseda SKOB FM
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