
Přebor oddílu SKOB Frýdek - Místek  

v nočním OB 2019, 15. ročník 

 

Noční OB je závod oddílové soutěže BFM cup 2019 

 

Datum:   pátek 1.11. 2019 (magické datum) 

Závod:  městský noční na sprintové mapě 

Centrum: Restaurace Pivovárek Morava (salónek za výčepem), Jiřího Trnky 82, Frýdek-Místek 

GPS: 49.6768206N, 18.3330358E:    

Parkování: v okolních ulicích (počítejte, že všude bude dost plno zaparkovaných automobilů) 

Prezentace:  od 17.00 h v centru závodu, konec prezentace je stanoven na 17.40 h 

Start 00: 18.00 h (pokud to dobře půjde na prezentaci a okolnosti neurčí jinak),  

start je intervalový, mapa k dispozici 1 minutu před startem 

Místo startu:  před restauraci nebo v její bezprostřední blízkosti 

Cíl:  v místě startu (pokud nebude určeno jinak) 

S sebou: čelovku, náhradní čelovku, náhradní baterie do čelovky, adekvátní  oblečení, reflexní 

pásky (ať je nás v noční ulici vidět), obuv do terénu, busola a pod. 

Občerstvení: přímo v restauraci (jsme tam na dobré slovo a útratu, tzn., nešetřete a kupte těm 

dětem nějakou tu limonádu, pamlsek, brambůrky a nešetřete i na sobě, dopřejte si 

pivo – jedno, dvě) 

Převlékání: doma nebo v zázemí restaurace  

Ražení:  klasické papírové průkazky (při dešti doporučujeme obal na průkaz) 

Kontroly: malé tréninkové lampiony s kleštičkami, bez reflexních prvků (tzn. že půjdou hůře 

vidět) 

Popisky: před startem volně k dispozici 

Terén: městský, chodníky, travnaté prostranství, sídliště, panelové domy, zástavba 

rodinných domů / UPOZORNĚNÍ / závod se poběží za běžného silničního provozu, 

proto dbejte na zvýšenou opatrnost při přebíhání cest a parkovišť, na trati nepatrné 

převýšení 

Mapa:   Osmička 2, měřítko 1:4 000, ekv. 2 m, formát A4, stav 1/2018 

Tratě:  A cca 4 km (závodnici a pokročilí), DH16 – DH45 

B cca 3 km (pokročilí), DH14, DH55 

C cca 2 km (začátečnici, rodiče s dětmi, dvojice), HDR, DH 10 – 12, DH65 – DH75 



Každý účastník se může přihlásit do kterékoliv kategorie. 

Doprava: vlastní, SKOB nezajišťuje 

Vyhlášení: po závodě, diplomy pro 3 nejlepší v každé kategorii (D a H hodnoceno zvlášť), děti do 

16 let – oplatka 

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

Srdečně zveme také rodiče, rodinné příslušníky, kamarády… 

Přihlášky: nejpozději do středy 30.10. 2019 do 20:00 h na stránkách SKOB F-M 

http://skobfm.cz/ 

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

částkou 20,-Kč. 

Závěrem: oddílové závody se vždy nesou v přátelském duchu, a proto doufám, že tomu bude i 

na tomto nočním přeboru, samotné atmosféře můžete dopomoci i vy sami, tím, že 

přinesete nějaké drobné občerstvení (koláče, bábovku a jiné dobroty) 

 organizátoři také spoléhají na váš fair play přístup při závodech  

  a jako vždy - každý závodník běží na vlastní riziko 

 

 

za oddíl SKOB Frýdek-Místek zve pořadatel závodu 

Pavel Matula 

 

 

http://skobfm.cz/

