
POKYNY 

2. ročník společných přeborů v denním OB SFM+BFM 

Datum konání: sobota 20.6. 2020 

Závod:   Zkrácená klasika 

Centrum závodu: Motokrosový areál v Životicích u Nového Jičína (nad skládkou Asompo 
a.s. Životice u Nového Jičína 194, 742 72) 

GPS: 49.5514644N, 18.0790056E 

 
 

Parkování: kamenitá plocha u motokrosového areálu, cesta vede přes zákaz 

vjezdu. (viz mapka) 

 

 

 



Prezentace:  V centru závodu v době 8:30 - 9:15 hodin 

Mapa: Libotín jih, 1:10 000, e= 5m, formát A4, stav 3/2016, (mapa je tištěna 

na kancelářský papír, možno na startu zabalit do mapníku, pokud 

možno vlastního) 

Terén: Kopcovitý zalesněný terén v některých místech s hustým podrostem, 

který je často trnitý. Nové oplocenky a paseky. 

Start 00:  9:30, start intervalový, mapa k dispozici 1 minutu před startem 

Místo startu: Na lesní cestě, značeno modrobílými fáborky Vzdálenost z centra: 

1000 m převýšení 80 m. Možnost odložení věcí 

Cíl: Shodný se startem zpáteční cesta na shromaždiště stejná po 

modrobílých fáborcích 

Kategorie:  A cca 5,7 km, 200 m+ (náročnější), kat. DH21, DH35 

   B cca 4,4 km, 100 m+ (středně těžká), kat. DH45,55, DH18,16,14 

   C cca 2,8 km, 50 m+ (lehká), kat. DH65, DH10,12 

   D           jako C s doprovodem 

Každý se může přihlásit do kterékoliv kategorie 

Časový limit:  100 minut 

Kontroly:   Malé tréninkové lampiony s kleštičkami 

Ražení:  Klasické papírové průkazky 

Popisy kontrol: Na mapě, v centru závodu možno opsat  

Převlékání: Ve venkovním prostředí areálu, v autech, za nepříznivého počasí se 

není kam schovat 

Občerstvení: Drobné občerstvení zařízené členy SFM 

Vyhlášení: po závodě, ceny pro 3 nejlepší v každé kategorii (D a H vyhlašováno 

zvlášť kromě kat. D) 

Startovné: Přidružení členové a nečlenové 50,-Kč, řádní členové SFM a BFM 

neplatí  

Přihlášky: Do 16.6.2020 23.59 pomocí online formuláře. 

 Vyjímečně na email: ales.kotatko@gmail.com 

Přihlášky po termínu a na místě budou pouze dle možností 

pořadatele a zpoplatněny částkou 50,-Kč 

Upozornění:  Prosíme o co nejdřívější odjezd po vyhlášení výdledků, po nás je 

v areálu motokrosový trénink od 13:00 hod. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXLZyN0OvJUJ9GESLVG3ajBZkGGKDra8EfSsihObAHcUh1mg/viewform?pli=1&usp=pp_url


 Je nutné striktně dodržovat všechna aktuální opatření vydaná Vládou 

ČR v souvislosti s nákazou COVID 19 


