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Pořadatel :   SZTM ROB Pardubice, Asociace ROB ČR 
 
Druh sout ěže : Mistrovství ČR v ROB na dlouhé trati  

Mistrovství ČR v nočním ROB 
 
Místo konání  :  Holice – autokempink Hluboký 
Datum konání  :  17.4. – 18.4.2009 
 
Ředitel sout ěže :  Pavel Hora R2 
Hlavní rozhod čí :  Jitka Šimáčková R1 
Delegovaný rozhod čí : Pavel Šrůta R1 
Stavba trati  :  Jitka Šimáčková R1, Jiří Pavlů R1 
 
Kategorie  :   MD16 + 
Závodní prostor  :  mapa IOF Hluboký 2008 1:10000 E=5 
UPOZORNĚNÍ : dnem vydání propozic v četně jejich uve řejnění na internetu je 

závodní prostor považován za zakázaný prostor !!! 
Terén : kontinentální, zalesněno 80-90% 
Vysíla če : pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 8m, zvýšený výkon 
 pásmo 144 MHz – ANT horizontální (X dipól), zvýšený výkon 
Razicí zařízení : Sport Ident  pro všechny kategorie 
 
 

Technické ustanovení  
 
Etapa č.1 : závod NŽ pásmo 3,5 MHz – noční (5 TX) 
Etapa č.2 : závod NŽ pásmo 144 MHz  + 3,5 MHz – DT (15 TX) 
 
 
 
Startovné  : Noční   100,-Kč  
 DT  120,-Kč 
 
Zapůjčení čipu  : 20,-Kč / závod 
 
 
Ubytování  : čtyřlůžkové chatky včetně povlečení 
 cena za lůžko 150,- Kč / noc 

 
Stravování  : k výb ěru máte dv ě jídla  

pátek –  1.večeře 75,-Kč 
   (kuřecí prsní řízek s bramborem a oblohou) 
     2.večeře 65,-Kč . 
        (vepřový guláš s knedlíkem) 

Výdej ve čeře bude nejpozd ěji do 21:00 
 sobota –  1.snídaně 45,-Kč 

       (obložený talíř včetně dvou kusu pečiva) 
2.snídaně 39,-Kč 
       (tři nožky slabých párku včetně pečiva)  

 

 



Centrum sout ěže :  Autokempink Hluboký Holice v Čechách 

Pojišt ění : závodníci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČSTV 
Doklady k prezenci  : registrační průkaz s platnou lékařskou prohlídkou a dokladem o 

zaplacení všech poplatků (ubytování, stravování, startovné) 
Přihlášky : do  12.4.2008 na adresu : Pavel Hora, U Josefa 117, 530 09 

Pardubice 
 nebo na e-mail dt2009@rob-pce.com  (nebudou-li přihlášky zaslané  

e-mailem do 3 dnů potvrzeny, volejte 736643034  
Poplatky  : do 12.4.2009 na účet č. 0524765143/0800, Česká spořitelna 

Pardubice, 
    Variabilní symbol : PSČ sídla oddílu ROB 

Doklad o zaplacení předložte při prezenci, jinak nebude závodník 
připuštěn k závodu !!! 

 
Pozdní p řihlášky  : pro závodníky přihlášené po termínu se zvyšuje startovné na 

dvojnásobek!!!  
 
Časový rozvrh  :   
 
Pátek 17.4.2009  17:00 – 20:00 příjezd a prezence závodníků 
    21:00 – start 00 pro noční závod 
Sobota 18.4.2009  08:00 – 09:00 snídaně 
    09:00 – odjezd nebo odchod na start (bude včas  
        upřesněno) 
    10:30 – start  00 pro DT 
    17:00 – vyhlášení výsledků (možná i dříve) 
 
Poznámka  :   Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu dle platných pravidel ROB 
    Další informace na www.rob-pce.com  
 
 
 
V Pardubicích 18.3.2009       Ředitel soutěže 
          Pavel Hora 
 


