
Mapový trénink MOV+BFM 1.10.2020 

Pořadatel: Michal Frainšic, SKOB FM 
Centrum a shromaždiště: Faunapark (http://zoofm.cz), stodola - vchod od řeky, 
49.6824792N, 18.3455906E 

Typ tréninku: parkový sprint + městský prodloužený sprint 

Zaměření tréninku: 
Trénink bude mít dvě na sebe navazující části a to v areál Faunaparku a po té v okolí 
řečiště Ostravice. Přechod na jiné měřítko. 

A – celkově hodně kontrol, první část pouze stojany bez lampionů, nejdelší trať 
B – první část s velkými lampion, druhá část kratší než kat. A 
C – první část stejná s kat. B, celkově méně kontrol, nejkratší trať, část ve Faunaparku 
bude možné po domluvě absolvovat s trenérem 

Přihlašovací formulář na:  https://forms.gle/LXCnZtUTCh6fp2iv7 
Seznam přihlášených na:  http://jdem.cz/fgrt53 

Uzávěrka přihlášek: středa 30.9. 2020 v 15:00 hodin. 

Startovné: řádní členové SKOB Frýdek-Místek (BFM) včetně kroužků OB a SKOB Ostrava 
(MOV) zdarma, ostatní, cizí 30,- Kč, pro všechny přihláška po termínu plus 20,-Kč 

Prezentace: 16:00 – 17:00 hod., na shromaždišti 
START 00: 16:30 hod., na shromaždišti, funkční start do 17:30 
CÍL: na shromaždišti, na mapě start označen trojúhelníkem, cíl dvojitým kroužkem, 
uzávěrka cíle 18:30 

Mapy:  
- Fauna park ve Frýdku, 1:1500, stav z roku 2020, není vodovzdorně upravena 
- Sady FM, 1:5000, stav z roku 2019, není vodovzdorně upravena 
Tratě: tratě s pevným pořadím kontrol, vzdálenosti a počty kontrol budou upřesněny 
A: cca 4,5km, 6 + 18 kontrol      B: cca 3km 6 + 14 kontrol       C: cca 1,9km 6 + 10 kontrol  

Převlékání: ve stodole v centru závodu, lavice, stoly k dispozici 
Občerstvení: není zajištěno 
Parkování: u haly Polárka viz obr., případně v OC Frýda 
Terén: park, městská zástavba a okolí řeky  
Kontroly: malé tréninkové lampiony s razicími kleštičkami na šňůrce, kontroly v areálu 
Fauna parku viz výše po kategoriích 
Typ ražení: kleštičkami do papírových průkazů 
Popisy kontrol: slovní 
Startovní listina: své startovní časy si každý závodník určí při prezentaci (zapíše do 
startovní listiny)  
První pomoc: účastníci tréninku závodí na vlastní nebezpečí a následnou zdravotní péči si 
každý zajišťuje sám 
Po tréninku: výsledky na místě se vyhlašovat nebudou, po zpracování budou vyvěšeny na 
klubových stránkách 
Upozornění: za odložené věci na shromaždišti pořadatel neručí. Respektujte prosím 
všechna aktuální opatření v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru (Covid-19) 

Za SKOB Frýdek-Místek se na setkání těší Michal Frainšic a další pomocníci 
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Doporučené parkování


