
POKYNY
6. slezské zimní ligy 2019-2020

a veřejný závod v OB

Pořádající subjekt: O-RUNNAŘI Beskydy (SFM)

Datum konání: Neděle 16.2.2020

Centrum závodu: Restaurace Radegastovna Tankovna, Růžový pahorek 549, 
49.6882819N, 18.3494683E

Parkování: Doporučujeme parkovat na parkovišti naproti prodejně Kaufland 
49.6875181N, 18.3465292E popř. v prodejně Kaufland.

Prezentace: V centru závodu v době 10:30-11:00 hodin.

Startovné: Platby zaslané na účet po 12.2.2020 prosím doložit výpisem 
(postačí v elektronické podobě) při prezentaci.

Mapa: Frýdek, 1:4 000, e=2,0m, formát A4, mapoval Miroslav Sikora (stav 06-
10/2019). Mapový klíč ISSOM 2007. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén: Historická zástavba Frýdku, zámecký park a přilehlá  zástavba.

Omezení obutí: Je zakázáno běžet v botách s hřeby.

Start 00: 11:30 hod., intervalový dle startovní listiny.

Pokyny pro start: Klasický průchod třemi koridory.
Start – mapový start po červených fáborcích 240m.

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Zpět na 
shromaždiště přecházejte přes křižovatku u Kauflandu se semafory (po 
oranžových fáborcích). Zákaz návratu na shromaždiště přes pěší lávku viz 
mapka.

Vzdálenosti: Parkoviště - shromaždiště   250 m
                       Shromaždiště - start  50 m 
                       Shromaždiště - cíl  300 m

Způsob ražení: Elektronický systém SPORTIdent; náhradní ražení kleštěmi do 
políček na mapě. SportIdent – nebude nastaven v bezkontaktním režimu. V 
případě nefunkční krabičky SI razit R políčka na mapě.
Poplatek za zapůjčení SI 40,-Kč; v případě ztráty SI se účtuje 700,-Kč

Kategorie: HA = 3,0km, 50m       DA = 2,8km, 50m
                    HB = 2,1km, 45m       DB = 2,0km, 45m
                    HC = 1,3km, 30m       DC = 



Popisy kontrol: Samoobslužně v centru závodu.

Zákazové značky: V průběhu závodu je přísný zákaz překonávat objekty, 
které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201 neschůdný sráz
421 Nepřekonatelná vegetace (porosty břečťanu)
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 
Oblast se zakázaným vstupem,  709 Nepřístupná oblast  a 714 Dočasná 
rekonstrukce nebo uzavřená oblast.

Upozornění: Závod se koná ve městě bez omezení provozu, který bývá v 
neděli na nízké úrovni. Přesto dbejte vlastní bezpečnosti. Za děti odpovídají 
jejich rodiče.

Občerstvení: Nabídka restaurace: www.tankovnafm.cz

Výsledky: Budou zveřejněny v centru závodu. Průběžné výsledky online na 
serveru https://liveresultat.orientering.se/ . Název závodu „6.závod SZL O-
RUNNAŘI Beskydy [2020-02-16]”.

Vyhlášení výsledků: Cca ve 13:30. Diplomy a ceny pro 1.-3. místo všech 
kategorií.
Informace: Na stránkách oddílu SFM
(https://okbeskydy.wixsite.com/website), MSKSOS a ORISu. 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek.




