
                                                

Deutscher Amateur Radio Club e.V., District Sachsen, Referat 
Amateurfunkpeilen

A

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH 
SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČR
DOUBRAVKA-TEPLICE

IČ 66090806
Oddíl radiového orientačního běhu

pořádá z pověření Asociace ROB ČR

Mezinárodní mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu

na krátké trati v pásmu 144 MHz 
Mezinárodní mistrovskou soutěž  I. stupně

na klasické trati v pásmu 3,5MHz

TEPLICE - DOUBRAVKA 2009

Teplice, 13.-14.6.2009 www.ETE-liska.webnode.cz



Oficiální název soutěže :
Teplice-Doubravka 2009, mezinárodní mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu

Druh soutěže :
Mezinárodní mistrovství ČR v ROB na krátké trati v pásmu 144 MHz
Mezinárodní mistrovská soutěž I. stupně v ROB na klasické trati  v pásmu 3,5 MHz
Soutěž se koná dle českých pravidel ROB

Datum a místo konání :
13.6.2009  -  Mistrovství ČR krátká trať – Doubravka a okolí  (1km od místa ubytování)
14.6.2009 - Mistrovská soutěž klasická trať – Základní škola Dubí I. (7,4 km od místa ubytování)

Pořadatel :
z pověření Rady AROB ČR
AVZO ČR Doubravka, organizační jednotka občanského sdružení
Doubravka č.p. 104, Teplice 415 04  (IČO 66090806)
ve spolupráci s Deutscher Amateur Radio Club e.V., District Sachsen, Referat Amateurfunkpeilen

Sout  ě  žní výbor :  
1. Činovníci:
Ředitel soutěže: Jiří Suchý
Hlavní rozhodčí: Anja Hilbert 
Delegovaný rozhodčí: Vlasta Vlachová (R1)
Stavitel tratí: Iveta Machová (R1)

2. Organizační a techničtí pracovníci:
Hlavní technik: Miloslav Nečas
Vedoucí startu: Petr Jelínek (R1)
Vedoucí cíle: Jaroslav Novotný (R1)
Zdravotní služba: Mudr. Miroslav Beneš, Pavla Machová
Zpracování výsledků (SI): Olaf Oehme
Propagační a organizační pracovníci: Ota Samsony, Lenka Machová (web)

Čestní hosté :
Jaroslav Kubera  - Primátor města Teplice
Ing. Ota Samsony  - Ředitel Střední školy stavební, příspěvkové organizace ÚK

Centrum soutěže :
Střední škola stavební, Teplice, Fráni Šrámka 1350, tel. 417575343
Parkování před vchodem pouze pro vyložení a naložení, musí zůstat volné pro HZS. 
Parkovací místa vedle školy,  celonoční chod vrátnice, přesto nenechávejte věci ve vozidlech.



Č  asový rozvrh :  
Sobota 13.6.2009
od 11:00 hod otevření  kanceláře závodu v SŠ stavební Teplice
11:00-12:30 hod. oběd v prostorách jídelny SŠ stavební
do 12:30 hod příjezd a  prezence závodníků MČR krátká trať

trénink v pásmu 144 MHz a 3,5 MHz
do 13:15 hod hromadný odchod závodníků na start MČR krátká trať (1 km, 15 min.)
14:00 hod start 00, MČR krátká trať - 144MHz
18:00-19:30 večeře v prostorách jídelny SŠ stavební

Po ukončení závodu  uvítání čestných hostů  a vyhlášení výsledků závodu v místě cíle
do ukončení závodu je zakázáno opustit prostor cíle !

Neděle 14.6.2009
6.30-8.00 hod snídaně
8:00 hod odjezd na start do Dubí dle startovního pořadí (autobusy), možno i auty

parkování vyhrazeno na hřišti ZŠ Dubí 1
9:00 hod start 00, klasická trať – 3,5 MHz

- bez povolení HR zákaz opouštět prostor cíle !  
12:30-14:30 hod oběd
14:00 hod vyhlášení výsledků závodu a ukončení soutěže v SŠS Teplice

Ceny :
Medaile, diplomy, drobné ceny 

Okolí :
Doporučujeme návštěvu historické části města Teplice (www.teplice.cz) a  prohlídku 
radioamatérského hradu Doubravka

Technická ustanovení :
Kategorie : 
D10, D13, D16, D20, D35, D50 
M10, M13, M16, M20, M40, M50, M60 

Terén :
Sobota - krátká trať
Zalesněný, kopcovitý, nadm. výška 230-393 m, pole, louky, hustá síť cest, zahrádkářská kolonie
Neděle - klasická trať
Z 90 % zalesněná oblast Krušných hor, smíšené lesy, nadmořská výška 380-600 m

Mapy :
Doubravka, měřítko  1:5000  - rozměr A3, rok vydání 2008
(pro měřítko mapy povolena výjimka z pravidel ROB)
ROB-Deštník, měřítko  1:10000, E = 5m, rozměr A3, rok vydání  2008
Zakázaný prostor :
Dle pravidel ROB ode dne vydání propozic prostory map Doubravka a Deštník

Razící zařízení :
U všech kategorií elektronické zařízení SPORTident (kleště – při poruše SI se razí do mapy).

http://www.teplice.cz/


Soutěžní pásma :
1. závod (sobota 13.6.2009): MČR krátká trať, pásmo 144 MHz pro všechny kategorie
2. závod (neděle 14.6.2009): klasická trať, pásmo 3,5 MHz pro všechny kategorie
Vysílače :
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU).

Poplatky :
Ubytování zajištěné pořadatelem v ceně startovného.
K dispozici  je  ubytovna  s 2-4  lůžkovým  pokoji  s WC  a  umývadlem,  sprchy  na  chodbě,  dále 
místnosti pro 10 účastníků (koberec) s vlastními spacáky. Pořadatel si vyhrazuje právo umísťování 
dle možností,  došlých přihlášek a platby startovného. Předpokládáme „přistýlky“ v prostorných 
pokojích pro 1-2 účastníky na zemi (koberec). Počty takto umístěných účastníků budou každému 
oddílu včas nahlášeny (nutno přivézt vlastní spacák a karimatku).

Strava zajištěná pořadatelem  je v ceně startovného  (pro přihlášené v termínu).
Je však nutné si předem stravu objednat při posílání přihlášky! (jídelníček  -viz příloha)

Zapůjčení SI čipu: proti podpisu vedoucího výpravy, úhrada plné ceny při ztrátě či poškození

Startovné  - 100,-Kč za jeden závod.
V ceně je zahrnuta doprava v neděli na místo startu a z cíle, mapy IOF, občerstvení v cíli , 
technické a organizační zajištění. Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele.
Startovné po termínu :
dle rozhodnutí pořadatele až dvojnásobné  200,-/závod,  úhrada noclehu 200,- a bez stravy!

Doprava :
GPS souřadnice: Loc: 50°38'56.434"N, 13°50'47.326"E
Do centra závodu (Střední škola stavební)  dle mapky a informací na  www.ETE-liska.webnode.cz 
V sobotu 13.6.2009 bude pro předem nahlášené zájemce dle možností pořadatele připraven odvoz 
od vlakového nádraží Teplice do místa ubytování (od vlaku R608 -Teplice v Čechách příjezd 11:05)
(spojení z Pardubic 7:36 hod.-Praha hl. n. 8:54 hod. – Ex 522, přestup na R608 - Praha hl.n. 9:29)
V neděli 14.6.2009 bude rovněž pro předem nahlášené dle možností připraven odvoz na vlakové 
nádraží Teplice v Čechách.

Ostatní :
Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. Doporučujeme lékařskou prohlídku.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný 
zástupce. Na všechny účastníky -členy AROB ČR se vztahuje hromadná pojistka ČSTV.
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB.

Informace a přihlášky :
Termín pro přihlášky a úhradu poplatků (startovného) - nejpozději do 1.6.2009
Email:  hima@volny.cz , přihláška je platná až po obdržení potvrzení o přijetí (do 3 dnů)
Přihláška je akceptována pouze na přihlašovacím formuláři po vyplnění všech požadovaných údajů, 
vč. kontaktní adresy a telefonu vedoucího výpravy (odpovědné osoby k prezenci oddílu)
účet: AVZO ČR Doubravka, číslo účtu 190 869 8028/5500, variabilní symbol PSČ sídla oddílu.
Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezenci.

Jiří Suchý, ředitel soutěže Kontaktní telefon - Iveta Machová
Teplice, 7.5.2009 604761927, hima@volny.cz


