
SSppoorrttoovvnníí  kklluubb  oorriieennttaaččnnííhhoo  bběěhhuu,,  zz..ss..  
SSKKOOBB  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk  

BBFFMM  

 

PP  oo  kk  yy  nn  yy  
kk  33..iinnddiivviidduuáállnníímmuu  mmaapp..ttrreenniinnkkuu  nnaa  ZZáámmrrkkllíí   

 
Pořadatel: SKOB Frýdek-Místek (BFM), Vlastimil Mutina 

Klasifikace: Veřejný individuální mapový trenink v rozmezí 4-5 dnů, volné pořadí 
kontrol, stejné kontroly – výrazné stromy a vývraty 

Termín: středa 22.4. od 14:00 – neděle 26.4. 

Místo:  Velké parkoviště u bývalé šachty Chlebovice GPS 49.6680194N, 
18.2615869E 

Start, cíl: v místě parkoviště  

Mapa:  Zámrklí 2, 1:10000 (1:7500), E 5 m, stav září 2019, změny 
nedokreslovány (nové oplocenky, nové cesty, zmizelé a nové vývraty) 

Terén: Rovinatější, místy s podrostem, v lese více oplocenek, těžba dřeva   

Kontroly: papírové lampionky s písmenným kódem 10x10 cm (viditelné obvykle 
z jednoho směru), na objektu kontroly obvykle na vzdálenější straně 
kontroly vůči nejbližší komunikaci 

Vybavení: vytištěná mapa, libovolný průkaz, tužka  

Popisy kontrol: nejsou  

Tratě:  A – 20 kontrol (1-20) cca 5,5 km, mapa 1:10000 

(B – 15 kontrol (1-15) cca 4,0 km, mapa 1:7500) 

C – 10 kontrol (1-10) cca 2,5 km, mapa 1:7500 

Převlékání: auta  

Výsledky:  Závodník si může: 

- změřit svůj čas 

- zaznačit do libovolného průkazu písmena kontrol 

- zaslat na mejl vmutina@centrum.cz  svůj čas a písmena kontrol 
do 27.4. 24:00 

- v případě chybějících nebo špatných kódů (písmen) bude za 
každou chybu přičteno 5 minut (u kat. A 10 minut) 

- na základě zaslání bude závodník uveden do výsledků, následně 
zveřejněných na stránkách BFM 

- v případě pokud nechcete být ve výsledcích napište mi prosím 
počet účastníků treninku 

Kontakt: vmutina@centrum.cz, 725 686 762 

Průkazy: pro BFM, možno vyzvednout u mne (Nad Potokem 2047, Místek) v době 
22.-26.4., za poštovní schránkou je u mne přihládka, kde budou průkazy 
umístěny v obálce 

Mapy s tratěmi: budou zveřejněny na stránkách BFM, http://skobfm.cz/, formát .pdf 

POZOR: V lese místy probíhá intenzivní těžba dřeva (na mapě svislé šrafy – 
nevstupovat !!), v lese trenujete na vlastní nebezpečí 

Požadavek: Prosím respektujte, dodržujte veškerá omezení související 
s vyhlášeným nouzovým stavem 
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