
 
Propozice 

 

 

 



Oficiální název   4 dny ROB - 4DAYS ARDF 2008 
 
Pořadatel 
z pověření Asociace ROB ČR 
SZTM ROB Pardubice (FPA) a Radioklub OK1KYP Praha (ASP) 
 
Druh sout ěže 
Mezinárodní 4-etapové závody v rádiovém orientačním běhu 
Mistrovská soutěž I. stupně zařazená do NŽ v pásmu 3,5 a 144 MHz 
Mezinárodní mistrovství ČR ve sprintu 
Mezinárodní mistrovství ČR ve foxoringu 
 
Centrum sout ěže 
Koleje Univerzity Hradec Králové, Palachova třída (Nový Hradec Králové) 
Mapa příjezdu bude zveřejněna na webových stránkách soutěže 
http://4-days.hpcomp.eu 
 
 
Datum 
4.-8. července 2008 
 

Organizační výbor 
 
Ředitel soutěže  Pavel Hora 
Přihlašovací systém a IT Pavel Šrůta 
Hlavní rozhodčí  Marcela Šrůtová R1 
Delegovaný rozhodčí  Petr Jelínek st. R1 
Stavba tratí   Jaroslav Zach R1, Jitka Šimáčková R1 
 

Ubytování 
• 2-3 lůžkové pokoje na vysokoškolských kolejích Univerzity Hradec Králové 
(Palachova třída 1229, Nový Hradec Králové – vždy dva pokoje společné příslušenství 
a kuchyňka v uzavřené buňce) 

pouze závodníci (celý pobyt=4noci): 1000 Kč/dospělí, 800 Kč/junioři, 600 Kč/žáci 

nezávodící doprovod a kratší pobyt na méně nocí :300 Kč/noc 

rekreační poplatek bude vybírán na místě pouze od dospělých 

ubytování lze zajistit pouze pro účastníky přihlášené do 25.6.2008 

(jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, individuálně lze využít např. ubytování ve vlastních stanech nebo 
karavanech v areálu Autokemping Malšova Lhota) 

 
Stravování 
Pořadatel nezajišťuje vzhledem k umístění centra soutěže přímo ve městě 
V těsné blízkosti nákupní centrum (supermarket)  
V každá ubytovací buňce je kuchyňka vybavená pouze vařičem  (bez nádobí !) 
 
 
 
 

Časový rozvrh 
pátek 4.7.  14:00-23:00  příjezd, prezence v centru soutěže  
sobota 5.7. 10:30  start 1.etapy – Mistrovství ČR ve sprintu (NŽ)  

neděle 6.7. 10:30 
start 2.etapy – Národní žebříček klasika 
 (pásmo 3,5 MHz) 

pondělí 7.7.  10:.30 
Start 3.etapy – Národní žebříček klasika 
(pásmo 144 MHz) 

úterý 8.7. 9:00  start 4. etapy – Mistrovství ČR foxoring (NŽ) 
 15:00  Vyhlášení výsledků  

 



 
 
Technická ustanovení  

Kategorie  M10, M13, M16, M20, M40, M50, M60 

 D10, D13, D16, D20, D35, D50  

  

Vysílače  dle pravidel ROB, pro závody NŽ se zvýšeným výkonem  
Razicí zařízení  SPORTident pro všechny kategorie, při poruše SI se razí do mapy kleštěmi 
Terén  Smíšený, rovinatý, velké množství cest, dobrá průběžnost, množství melioračních rýh. 

Mapy IOF z roku 2003 - 2008 

Zakázaný prostor  
od dne zveřejnění na internetu a vydání propozic zakázán dle pravidel ROB trénink v 
prostorách mezi obcemi: Nový Hradec Králové, Malšovice, Běleč nad Orlicí, Třebechovice 
pod Orebem, Býšť, Borek, Vysoká nad Labem, Roudnička 

 
Přihlášky  
• přednostn ě internetovým p řihlašovacím systémem . Odkaz je na webu 4DAYS (menu vlevo 

nahoře na hlavní stránce položka Přihlášky). Kontaktní osoby oddílů (podle evidence odddílů 
ROB) použijí pro přístup údaje které jim budou zaslány mailem. Do přihlašovacího systémů 
můžete vstoupit bez omezení počtu vstupů, vždy po ukončení relace obdržíte mailem přehled 
změn a výsledný stav přihlášek. Lze zapsat i nové položky, mimo čísla SI čipu však nelze 
opravovat. Jiné směny si vyžádejte u správce databáze. Pozorně čtěte návod a vyzkoušejte si jej 
včas! 
Přístup je možný i pro zahraniční účastníky po vyžádání přístupových údajů. 

•  e-mailem na 4-days@hpcomp.eu 
•  poštou na adresu: Pavel Šrůta, Branická 189, 140 00 Praha 4 
U písemných p řihlášek použijte výhradn ě tento formát položek : 
pořad. č.) index,  SI čip, jméno, p říjmení   závody/noclehy (nap ř.1101/AnAA ). 
atd... 

 
Závodník má  kategorii podle věku dle Pravidel ROB. Odůvodněné rozdíly projednejte s pořadatelem. 
 

Startovné: 
do 6.6.  Po 6.6.   
 110 Kč  150 Kč   5.7. - 1.etapa – MČR sprint  
 90 Kč  150 Kč  6.7. - 2.etapa - soutěž NŽ 
 90 Kč  150 Kč  7.7. - 3.etapa – soutěž NŽ 
 110 Kč  150 Kč  8.7. - 3.etapa – M ČR foxoring  
Ceny se odvíjejí od data odeslání přihlášky a zaplacení poplatků !!! (cizinci platí na místě) 

platba na účet oddílu FPA číslo  1202974369 / 0800 

Za závodníky odhlášené do 25.6.2008 vrací pořadatel poplatky za ubytování a 
50 % poplatku za startovné. Nevyužité startovné propadá ve prospěch 
pořadatele 

 

Další poplatky: 
 50 Kč   parkovné za osobní auto (celý pobyt) 

  
 rekreační poplatek -platí pouze osoby nad 18 let 
(kromě studentů - doklad o studiu) 

 20 Kč  zapůjčení SI čipu /1 závod 

 20 Kč 
 doprava vozem pořadatelů na start/zpět  (pouze 
nouzové řešení) 

 
Závodní mapy se nalézají  0 - 15 km od centra soutěže. Do tohoto prostoru se závodníci 
dopraví vlastními auty po předem stanovené trase do stanoveného času. 

 

 



Výpravy, které nebudou mít k dispozici vlastní dopravní prostředky, oznámí tuto 
skutečnost povinně v přihlášce (pouze pro předem avizované bude zajištěna doprava 
auty pořadatelů na start)  

V přihlášce prosím neplaťte rekreační poplatky a poplatky za dopravu na start etap - 
splatné až při prezentaci hotově. 

 
 
 
 
Aktuální informace 
Webové stránky závodu:  http://4-days.hpcomp.eu 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba 

• Marcela Šrůtová 

• Branická 189, 140 00 Praha 4 

• tel/fax: +420 241 440 526, mobil: +420 602 220 024 

• e-mail: sruta@comp.cz  

 
Mapa příjezdu 
GPS souřadnice : Loc: 50°11'26.614"N, 15°50'39.586"E 

 

 


