
Rozpis INDIVIDUÁLNÍHO MAPOVÉHO TRÉNINKU Zámrklí 04/2021 

aneb v lockdownu POHYBEM za sběrem léčivých bylin PRO POSÍLENÍ IMUNITY 

     
Pořadatel: SKOB Frýdek – Místek 

Klasifikace: Veřejný individuální mapový trénink v rozmezí 1 týdne, pevné pořadí kontrol 

Datum: neděle 4.4. 00:00 – neděle 11.4. 23:59 L.P. 2021 

Místo: Fryčovice 520 

GPS: N 49°39.34445', E 18°14.85047' 

Parkoviště u opuštěné hospody mezi Fryčovicemi a Chlebovicemi po staré cestě 

Start, cíl: 100 m od parkoviště 

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

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

Kontroly: natištěné zalaminované lampionky s písemným kódem 10x10 cm (viditelné obvykle z 
jednoho směru)            

Vybavení: vytištěná mapa, libovolný průkaz / papír, tužka      

Popisy kontrol: na mapě, v příloze 

Tratě: 

A – cca 23 kontrol cca 7,8 km 

B – cca 19 kontrol cca 5,2 km, popisy kontrol včetně textu 

C – cca 10 kontrol cca 2,8 km, popisy kontrol včetně textu 

Výsledky: 

Prosím o vyplnění formuláře https://forms.gle/tZ9Gqz3LKHdR8vfA7 do 11.4.2021 23:59 (po úvodních 
povinných položkách překlikat do své sekce podle trasy), e-mailem poté dostane výsledky 

Kdo nechce být ve výsledcích, prosím o informaci na email evao@email.cz o počtu účastníků 
tréninku, děkuji. 

Kontakt: Eva Hrabalová, 777341166, evao@email.cz 

Všichni běžci se účastní tréninku na vlastní odpovědnost. 

Prosím respektujte a dodržujte veškerá omezení související s nařízením naší vlády! Při IMT se každý 
závodník pohybuje v prostoru jako individuální, neorganizovaná osoba, na vlastní riziko a 
odpovědnost. Klub pouze poskytuje zájemcům mapu pro individuální běh. 

Přejeme svižný běh s čistou hlavou pro bezchybnou orientaci! (a plátěnou taškou pro sběr bylin) 

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu ve formuláři a Vaši hojnou účast! 

Gdo dokaže aspoň trochu čist mapu, doporučujeme trasu A, bo jinak se to lidske tělo ani nedokaže 
pořadně zahřat!!!                                                                  Pořadatelé rodina Hrabalova a Lukáš Bjolek 


