Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB

Krušnohorský šotek 2019

KRÁTKÁ – SPRINT - KLASIKA

Libá - Františkovy Lázně

Františkovy Lázně 24-26.5.2019

Pořadatel

: Radioelektronika Cheb z.s. z pověření AROB ČR z.s.

Druh soutěže

: mistrovská soutěž I.stupně
Mistrovství ČR na krátké trati 80m a ve sprintu
Národní žebříček – klasika v pásmu 144 MHz

Místo konání
Datum konání

: Františkovy Lázně
: 24-26.5.2019

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí

: Miroslav Vlach st. R1
: Miroslav Vlach ml. R1 – sobota 25.5.2019
: Jiří Vlach R1 – neděle 26.5.2019
: Pavla Šrůtová R2
: Vlasta Vlachová R1 (klasika), Miroslav Vlach st. (KT, sprint)

Delegát
Stavba tratí
Kategorie
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ
Terén

: dle pravidel ROB
: prostor mapy Tři díry, Adler
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !
: kontinentální, zalesněno 90-95 %, sprint – městský park

Vysílače

: pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 6-8 m
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (lomený dipól)

Razicí zařízení

: Sport Ident pro všechny kategorie

Centrum soutěže

: Autokemp Jadran Fr.Lázně, Jezerní 499/12a
: GPS: 50°7´1.456´´N 12°19´52.523´´E

Prezence

: dne 24.5.2019 do 22.00 h v centru soutěže

Ubytování

: Autokemp Jadran Fr.Lázně (kapacita celkem 108 osob)
4 lůžkové chatky (88 lůžek); 5 lůžkový mobil home (20 osob)
Autokemp Amerika (40 lůžek)

Stravování

: v kempu – sobota (snídaně, večeře), neděle (snídaně, oběd)

Doprava v místě

: dle pokynů pořadatele

Technické údaje

: ražení kontrol – systém Sport Ident
: kmitočty vysílačů – dle pravidel (bude upřesněno v pokynech)

Poplatky

: startovné

– MD12,MD14,MD60/70
MD16-MD50

130 Kč/závod
150 Kč/závod

Ubytování Jadran
- chatka – vlastní spacák 100 Kč/osoba/noc
- chatka – s lůžkovinami 150 Kč/osoba/noc
- mobil home – vlastní spacák 225 Kč/osoba/noc
- mobil home – s lůžkovinami 275 Kč/osoba/noc

Ubytování Amerika
- chatka – vlastní spacák 155Kč/osoba/noc
: stravování (Jadran) - dle výběru 340 Kč/pobyt
Pojištění

: účastníci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV
: závodníci startují na vlastní nebezpečí

Doklady k prezenci : registrační průkaz
Přihlášky

: do 15.5.2019 v přihláškovém formuláři na e-mail: umy@seznam.cz

Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat závod v ROB.
Poplatky

: do 15.5.2019 na účet č. 2700227205/2010
Název účtu: Radioelektronika Cheb
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Pozdní přihlášky

: pro závodníky přihlášené po termínu se zvyšuje startovné o 50%,
pro pozdě přihlášené nemusí být zajištěno stravování a ubytování

Program
Pátek 24.5.2019

18.00 – 22.00 h příjezd, prezence
20.00 – 22.00 h – trénink 3,5 MHz, sprint, 144 MHz

Sobota 25.5.2019

07:30 – 09.00 h snídaně
10:00 h start závodu v pásmu 3,5 MHz – M ČR KT
16.30 h start závodu ve sprintu – M ČR
18.30 – 19.30 h večeře
20.30 h vyhlášení výsledků

Neděle 26.5.2019

07.30 – 09:00 h snídaně
10.00 h start závodu v pásmu 144 MHz
12.00-14.00 h oběd
15.00 h vyhlášení výsledků odjezd

Jídelníček (AC Jadran)
Sobota 25.5.2019
snídaně – pečivo, chléb, sýr, šunka (salám), máslo, cereálie, džem, čaj, mléko - 60 Kč
Večeře – bramborová polévka, vepřový guláš, knedlík – 110 Kč
Neděle 26.5.2019
snídaně – pečivo, chléb, sýr, šunka (salám), máslo, cereálie, džem, čaj, mléko -60 Kč
Oběd – kuřecí vývar se zeleninou, kuřecí maso na mrkvi s rýží – 110 Kč

Soutěž podporují:
ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky:
Lesní správa Fr.Lázně

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, chovejte se v lese
ohleduplně.

Město Františkovy Lázně
Mistrovství ČR ve sprintu se koná v lázeňských parcích s laskavým svolením Města
Františkovy Lázně.

Oddíl ROB Cheb podporuje:
Město Cheb

Podporujeme děti nemocné cystickou fibrózou

Mapa centra soutěže a ubytování:

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

