
 PROPOZICE

OFICIÁLNÍ NÁZEV SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky v nočním ROB
Mistrovství České republiky v ROB na dlouhé trati

DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž 1. stupně zařazená do NŽ ČR 2019

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
5.–6. dubna 2019, Kladky

CENTRUM SOUTĚŽE
Penzion u Sedláka, Kladky-Ošíkov 
GPS: 49°39‘19.2“N,  16°49‘09.1“E
Start nočního závodu je vzdálen cca 20 minut chůze od centra soutěže. 
Prezence na noční závod proběhne v centru soutěže.

POŘADATEL 
SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou z pověření Asociace ROB ČR

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel soutěže:  Ondřej Stehlík
Hlavní rozhodčí:  Iva Marečková, R1
Technický úsek:  Jiří Mareček, R1
Stavba tratí:   Ondřej Stehlík, Iva Marečková, R1

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ ROZVRH
pátek 5. 4.   18:00 –20:00  prezence na noční závod v centru soutěže, trénink  

19:00 –21:00  prezence na DT v centru soutěže  
21:00    start závodu v nočním ROB

sobota 6. 4.   08:30 –09:00  trénink v centru soutěže 
od 09:00   odchod na start závodu na dlouhé trati  
10:30    start závodu na dlouhé trati  
do 16:00   vyhlášení výsledků

SOUTĚŽNÍ PÁSMA
noční:    3,5 MHz
dlouhá trať:  3,5 MHz a 144 MHz

KATEGORIE
D 19, D 20, D 35, D 50, D 60 
M 19, M 20, M 40, M 50, M 60, M 70

TERÉN
Členitý, kopcovitý s hustou sítí cest. 

MAPY
Standard IOF, stav 2018.
Měřítko 1 : 10 000, A4 (noční) a 1 : 15 000, A3 (dlouhá trať).

VYSÍLAČE
Viz Technické parametry vysílačů na webu akce v sekci Download.



RAZICÍ ZAŘÍZENÍ
SportIdent pro všechny kategorie a všechny závody. Číslo kontroly a soutěžní pásmo 
je vyznačeno na SI jednotce.

LAMPIONY
noční:  reflexní pásky na všech kontrolách
dlouhá: oranžovobílé trojboké lampióny 30 × 30 cm

DALŠÍ ZNAČENÍ
cesta centrum - start:  modrobílé fáborky 
startovní koridor:   červenobílé fáborky 
cílový koridor:    červenobílý pás

UBYTOVÁNÍ A STRAVA            
A. Penzion u Sedláka  dospělá osoba/noc      děti do 12 let/noc  
 včetně snídaně    450 Kč          230 Kč  
 bez snídaně    390 Kč          200 Kč
B. ubytovna v Kladkách 
 vlastní spacák    165 Kč
Maximální počet ubytovaných v penzionu je 28 a v ubytovně 30. 
Stravu pořadatel nezajišťuje.  
Součástí Penzionu u Sedláka je také restaurace (www.penzionusedlaka.cz/jidelni-listek).  
V cíli obou závodů a na předávce dlouhé trati bude zajištěno občerstvení.

STARTOVNÉ               
        platba v termínu přihlášek    platba na místě
noční        150 Kč          200 Kč  
dlouhá trať      200 Kč          300 Kč  
zapůjčení SI čipu      20 Kč (800 Kč v případě ztráty)

PŘIHLÁŠKY
Nejpozději do 25. 3. 2019 v přihlašovacím systému AROB:  
vysledky.ardf.cz/prihlasky/dtn19.php
Cizinci mohou vyplnit přihlašovací formulář (ke stažení na webových stránkách soutěže 
v sekci Download) a zaslat ho e-mailem na adresu: ondrej.stehlik.brno@gmail.com
Přihláška je platná až po obdržení potvrzení o přijetí.
Do stejného termínu také uhraďte veškeré poplatky na účet 2300720703/2010,  
jako variabilní symbol uveďte PSČ sídla oddílu. 

RŮZNÉ
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR, 
se vztahuje hromadná pojistka ČUS. 
Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho 
zákonný zástupce. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB. 
Vzhledem k opatřením v souvislosti s kůrovcovou kalamitou věnujte prosím zvýšenou 
pozornost při pohybu v blízkosti lesní techniky a skládek vytěženého dřeva. V místě sice 
není hlášena zvýšená těžba, ale zbloudilý dřevorubec se v lese může vyskytovat.

AKTUÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Webové stránky akce:   
www.skradiosport.cz/dtn19/  
 
Kontaktní osoba:     
Ondřej Stehlík 
tel.: +420 775 984 983  
e-mail: ondrej.stehlik.brno@gmail.com  
 
 
 
Tým organizátorů SK RADIOSPORT se těší na vaši účast.


