
 

 

 
Přebor oddílu SKOB Frýdek - Místek  
v denním OB 2019, 15. ročník 
(1.ročník společných přeborů v denním OB BFM+SFM) 

 
Dvě moudra do závodu! 

„Podstata orientačního smyslu: Pokud se nestaráte, kde jste, nejste ztraceni.“  — Murphy 
„Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.“ —  Hippokratés 

 

PO denní je závod oddílové soutěže BFM cup 2019 

 

Datum sobota 21.9. 2019 

Závod zkrácená klasika 

Centrum Hospůdka na Koupališti, 739 46  Hukvaldy, Dolní Sklenov   

  GPX: 49.6290206N, 18.2274456E  

Parkování P1 – travnatá plocha u hospůdky, asi 20 míst (viz mapka)  

  P2 – v obci na točně autobusů (asi 5 minut pěšky, přístup přes lávku) 

 



 

 

Prezentace od 9.30 h v centru závodu, konec prezentace 10.30 h 

Start 00 11 h, start intervalový, mapa k dispozici 1 minutu před startem 

Místo startu  Janáčkova lavička (z centra závodu 820 m po modré tur. značce,  

  pozitivní převýšení 145 m) 

Cíl  v centru závodu 

S sebou  oblečení, obuv do terénu, busola a pod. 

Občerstvení  v hospůdce možno zakoupit pivo, limo, drobné pochutiny i sladkosti, čaj, kávu, … 

Převlékání  ve venkovním zázemí hospůdky (v případě deště v zastřešeném altánku a v přístešku vedle 

hospůdky, případně v interiéru hospůdky) 

Ražení  klasické papírové průkazky (doporučujeme obal na průkaz) 

Kontroly malé tréninkové lampiony s kleštičkami 

Terén  horský, kopcovitý zalesněný terén s kamenitým povrchem a často trnitým podrostem, oblast  

  podlehla intenzivní těžbě, časté paseky, v prostoru mapy jsou nové či již neexistující objekty  

  (posedy), do cíle je zakázáno probíhat přes PUMP TREKOVÝ areál (plochy přiléhající k 

  hospůdce na S a SZ, na mapce označeno žlutě, na OB mapě označeno jako zakázaný  

  prostor) – nutno běžet jen po dřevěných schodech!!! 

Mapa  Janáčkova vyhlídka,  měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, formát A4, stav 9/2017 

Tratě  A cca 4 km, 200m+ (náročnější) – H18-H45 

  B cca 3 km, 90m+ (středně náročná) – D16-D45, H14-H16, H55-  

  C cca 1,7 km, 60m+ (lehká) – HDR, DH10-12, D14, D55- 

Doprava vlastní, SKOB nezajišťuje 

Vyhlášení po závodě, ceny pro 3 nejlepší v každé kategorii (D a H hodnoceno zvlášť), oprávnění 

závodníci dle uvedených kategorií 

Startovné přidružení členové a nečlenové 30,- Kč, řádní členové BFM,SFM neplatí 

 

Každý se může přihlásit do kterékoliv kategorie.  

 

Srdečně zveme také rodiče, rodinné příslušníky, kamarády… 

 

Přihlášky!!! nejpozději do 19. 9. 2019 do 23.59 h na stránkách SKOB F-M  

  přihlašovací formulář na https://forms.gle/NKZkJorKfY4TrddD7 

 

Přihlášky po termínu a na místě budou pouze dle možností pořadatele a zpoplatněny částkou 

20,-Kč. 

 
 
 

za oddíl SKOB Frýdek-Místek zve pořadatel závodu  
Michal Popieluch s rodinou 


