Mistrovství ČR ve sprintu
Mistrovství ČR ve foxoringu
Mistrovství ČR ve štafetách
Národní žebříček ROB
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Mistrovství ČR v ROB ve štafetách
Mistrovství ČR ve sprintu a foxoringu
Národní žebříček v ROB
Pořadatel

: Radioelektronika Cheb, oddíl ROB, Asociace ROB ČR

Druh soutěže

: Mistrovství ČR ve štafetách
Mistrovství ČR ve sprintu
Mistrovství ČR ve foxoringu
mistrovská soutěž 1.stupně

Místo konání
Datum konání

: Mariánské Lázně, okr. Cheb
: 4-8.7.2007

Ředitel soutěže
: Miroslav Vlach, OK l UMY, R1
Hlavní rozhodčí
: Vlasta Vlachová, OK 1 VFU, R1
Delegovaný rozhodčí: Petr Jelínek st.
Stavba tratí
: Miroslav Vlach, Vlasta Vlachová,
Kategorie
Celkové hodnocení
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ
Terén
Vysílače
Razicí zařízení

: dle pravidel ROB
: výsledky E1+E2+E3+E5
: mapa IOF Lazy (jaro 2007), Pastýřské odpočívadlo (podzim 2005)
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !!!!!
: kontinentální , zalesněno 80-90 %
: pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 8 m, zvýšený výkon
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (X dipól), zvýšený výkon
: Sport Ident pro všechny kategorie

Technická ustanovení k jednotlivým etapám:
Etapa č. 1
Etapa č. 2
Etapa č. 3
Etapa č. 4
Etapa č. 5

: závod NŽ pásmo 3,5 MHz – klasika (8 TX na jednom pásmu)
: závod NŽ pásmo 144 MHz – klasika (8 TX na jednom pásmu)
: Mistrovství ČR ve sprintu pásmo 3,5 MHz (relace 12 sec)
: Mistrovství ČR ve štafetách pásmo 3,5 MHz (relace 12 sec)
: Mistrovství ČR ve foxoringu

Ubytování

: A = hotel - internát Zlatý zámek, Mariánské Lázně, Klíčova 167/4
ubytování v hotelu – internátu je podmíněno objednáním kompletní
stravy s ohledem na poskytnutou slevu ubytování
parkování u hotelu zajištěno
: B = tělocvična (počet max. 30 osob), spacák, karimatka, přezůvky
(v případě většího zájmu rozhoduje datum zaslání přihlášky)
Mariánské Lázně, Úšovice, Školní nám. 472/3
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Stravování

: polopenze (snídaně + večeře/oběd-neděle)

Poplatky

: sazba A1 (kat. MD16-50) = 1570,- Kč/1630,- Kč
: sazba A2 (kat. MD-15, 60) = 1470,- Kč
: sazba B1 (kat. MD16-50) = 1150,- Kč
: sazba B2 (kat. MD-15, 60) = 1050,- Kč

Sazba A zahrnuje ubytování hotelový internát Zlatý domov v centru M.Lázní, stravování
(polopenze), startovné na všech 5 etap, lázeňský poplatek.
Sazba B zahrnuje ubytování v tělocvičně v M.Lázních, stravování (polopenze), startovné na
všech 5 etap.
V přihlášce uveďte všechny požadované údaje včetně doby pobytu a startu v jednotlivých
etapách. Při neodebrání stravy ztrácí účastník nárok na slevu v ubytování.
Doprava na jednotlivé závody:
E1+E5 – vlastními vozidly cca 15 km od M.Lázní nebo autobusem (á 50,- Kč/etapa)
E2+E3+E4 – pěšky do 2 km z centra soutěže
Centrum soutěže:

hotel – internát Zlatý Domov, Klíčova 167/4, Mariánské Lázně
(tělocvična je cca 2 km od centra soutěže, MHD – trolejbus)

Pojištění
: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČSTV
Doklady k prezenci : registrační průkaz s lékařskou prohlídkou a potvrzenou VT
Přihlášky
: do 18.6.2007 na adresu : Miroslav Vlach, Mánesova 34, 350 02 Cheb
Fax: +420974372348, e-mail: umy@seznam.cz
(nebudou-li přihlášky zaslané e-mailem do 2 dnů potvrzeny,volejte
974372356 nebo 354439247 nebo 608741828 nebo 775192838)
Poplatky

: do 18.6.2007 na účet č. 27739-331/0100, Komerční banka Cheb
Název účtu: Radioelektronika Cheb, P.O.BOX 75, 350 01 Cheb l
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB,
Doklad o úhradě předložte při prezenci , jinak nebude závodník
připuštěn k závodu !!!!!

Pozdní přihlášky

: pro závodníky přihlášené po termínu se poplatky zvyšují o 300,- Kč

Časový rozvrh

: středa 4.7.2007
čtvrtek 5.7.2007
pátek 6.7.2007
sobota 7.7.2007
neděle 8.7.2007

– příjezd, prezentace do 22 h, trénink 20-22 h
- E1 – závod NŽ 3,5 MHz start 11.00 h
- E2 - závod NŽ 144 MHz, start 11.00 h
- E3 - M ČR sprint (3,5 MHz), start 10.00 h
- E4 - M ČR štafety (3,5 MHz), start 14.30 h
- E5 – M ČR foxoring (3,5 MHz),start 9.00 h

Terén

: kontinentální, podhorský, kamenitý

UPOZORNĚNÍ

: v okolí Mariánských Lázní je rozšířen „Bolševník velkolepý“
- jedovatý, již dotyk způsobuje puchýře (špatně se hojí)!!!
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V Chebu dne 5.4.2007

Ředitel soutěže:
JUDr. Miroslav Vlach v.r.

Podporují:

Město Cheb – www.mestocheb.cz

Město Mariánské Lázně – www.marianskelazne.cz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – www.marienbad.cz
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