
FOX klub Praha z pověření 
Asociace ROB ČR 

ve spolupráci s VŠAK TS při MFF UK Praha (ČAATS) 
 

pořádá 
 

 
 

Mistrovská soutěž I. stupně  
v radiovém orientačním běhu 

 

  



Úvod: Vážení sportovci a nadšenci tohoto sportu. Již podruhé 
v tomto roce máme to potěšení a pozvat vás všechny 
na závody, které opět pořádá náš oddíl. Naše soutěž již 
vstoupila do kristových let a letos pořádáme již 33. 
ročník závodů. Závodů, které byly přerušené pouze 
v revolučních letech 1938, 1948, 1968 a 1989. 
Tentokrát jsme pro vás vybrali terén v okolí města 
Zbiroh. Zveme vás na příjemně strávený víkend ve 
společnosti ostatních sportovních kolegů. Zveme vás 
všechny na vrcholné sportovní souboje s ostatními 
závodníky se kterými můžete po závodech posedět a  
důstojně se rozloučit sportovním rokem 2009. Pevně 
věříme, že se vám budou naše závody líbit a že nás 
v hojném počtu poctíte svou přítomností. 

 
Pořadatel: FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 

zaregistrován u MV ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R 
 a VŠAK TS při MFF UK Praha (ČAATS) 
  
Datum konání a centrum soutěže:  

10. – 11. 10. 2009 
Základní škola Zbiroh, Muchova 554, Zbiroh 

  
Druh soutěže: Mistrovská soutěž I. stupně v ROB, zařazená do 

Národního žebříčku ČR v ROB 2009 
 Otevřená propagační sportovní akce seznamující děti a 

mládež s radio-orientačním během a souvisejícími 
aktivitami. 

 
Činovníci: Ředitel soutěže:  Filip Cernetic, R1  
 Hlavní rozhodčí:  Ing. Antonín Blomann, R1 
 Delegovaný rozhodčí: Jaroslav Novotný, R1 
 Stavitelé tratí:  Ing. Antonín Blomann, R1 
 Vedoucí startu:  Petr Jelínek, R1 
 Vedoucí cíle:  Karel Zeman, R1 
 Zdravotník:   Eva Blomannová 
  
Kategorie: MD10, MD13, MD16, MD20, M40, M50, M60, D35, D50 

a otevřená kategorie pro účastníky neregistrované v 
AROB 

 
Tratě: V pásmu 3,5 MHz a 144 MHz pro všechny kategorie 

klasická trať dle pravidel.  



 
Technická ustanovení:  
  Vysílače se zvýšeným výkonem.  
  Razící zařízení – Sportident 
 
Pásma:  1. závod (sobota 10. 10. 2009) 
  144 MHz – MD10, MD13, M50, D50, M60 
  3,5 MHz –  MD16, MD20, M40, D35 
   

2. závod (neděle 11. 10. 2009)  
  144 MHz –  MD16, MD20, M40, D35 
  3,5 MHz –  MD10, MD13, M50, D50, M60 
 
Mapa:  Údolí Ticha, Jezevčí Skála 
  stav: léto 2004 
  1:10 000, mapa nepřesáhne ani v jednom rozměru 

formát A3  
 
  Bouchalka, Hrobiště 
  stav: léto 2008, částečná revize podzim 2009 
  1:15 000, mapa nepřesáhne ani v jednom rozměru 

formát A3  
   
Terén:  Zvlněný, kontinentální, z 90% zalesněný, hustá síť 

komunikací. 
  
Zakázaný prostor:  
  Mapy Údolí Ticha, Jezevčí Skála, Bouchalka, Hrobiště 
 
Předběžný časový harmonogram:  
  Pátek 9. 10. 2009: 
  18,00 - 21,30  Prezence 
  20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech  
 
  Sobota 10. 10. 2009:  

  8,00 - 09,30  Snídaně (bude se vydávat i balíček) 
 9,40 odjezd BUS č.1 
  10,30 Odjezd BUS č.2 
  11,20 Odjezd BUS č.3 
  11,00  Start 00 
  17,30 - 17,45  Večeře  
  19,00 Vyhlášení výsledků 
 



   Neděle 11. 10. 2009: 
 7,15 - 08,30  Snídaně 
 8,45 Odjezd BUS č.1 
 9,15 Odjezd BUS č.2 
 9,45 Odjezd BUS č.3 
 9,30 Start 00 
 12,00 – 14,30  Oběd 
 Max. v 15,00 Vyhlášení výsledků a ukončení 

Poháru přátelství 2009   
  Prezence je možná pouze v pátek večer. Dále je možná 

prezence po telefonu, která bude závazná a bude 
provedená nejpozději v pátek do 21,00!!! 

 
Vyhodnocení: Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. 

Celkovým vítězem Poháru přátelství 2009 se stává 
závodník s nejvíce kontrolami a s nejlepším dosaženým 
časem dohromady z obou závodů.  
Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž 
tříčlenných družstev o putovní pohár. Družstva budou 
složena závodníky z kategorií MD10–13 + MD16–20 + 
MD35–. Družstva mohou být složena ze závodníků z 
různých oddílů. Do celkového hodnocení družstev se 
počítá umístění (součet všech za obě pásma), je-li 
někdo PL, D, N potom se mu počítá jako umístění 
počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. 
Nahlašovaní jednotlivých družstev bude probíhat u 
prezence.  
Apelujeme na vítěze loňského ročníku, aby pohár 
přivezl, aby ostatní měli co vyhrát. 

 
Poplatky: Startovné MD16-:  130,- Kč/závod 

(mapa, občerstvení v cíli, doprava na start a z cíle) 
Závodnící z řad studentů VŠ (nynější studenti denního 
studia VŠ) a účastníci otevřeného závodu pro 
závodníky neregistrované AROB startují ZDARMA.  
Startovné MD10-13:  75,- Kč/závod 
Zapůjčení SI čipu:  20,- Kč/závod 

   
Strava: Bude zajištěna pořadatelem v místě ubytování. 

Strava je zajištěna od sobotní snídaně po nedělní 
oběd.  

    



 Snídaně: 50,- Kč/osoba  
  (sýr 50g, salám 50g, máslo 1/6, džem 50g, 

3x rohlík, vločková/krupicová kaše 180g, čaj) 

 Balíček: 50,- Kč/osoba  
  (3x rohlík, jablko, salám 100g, tav. sýr 50g, 

paštika 48g)  
 Večeře sobota: 75,- Kč/osoba  

  (gulášová polévka 450g, kuřecí plátek přírodní 
160g, rýže dušená 300g, džus) 

 Oběd:  75,- Kč/osoba  
  (hovězí polévka s kapáním 450g, vepřový 

řízek 150g, brambory 300g, džus) 

  
Ubytování: Základní škola Zbiroh 

Spaní je připraveno na Základní škole ve Zbirohu. 
Spaní je tělocvičnách a učebnách na zemi. Proto si 
nezapomeňte nafukovací lehátka a karimatky 
Ubytování MD16-:  60,- Kč/os./noc 

 Závodnící z řad studentů VŠ a účastníci otevřeného 
závodu mají ubytování ZDARMA.  
Ubytování MD10-13: 30,- Kč/os./noc 

 
 Společné sprchy s teplou vodou jsou samozřejmostí. 
 !!! Parkování pouze na vyznačených místech !!! 
 Nebo v okolních ulicích dle dopravního značení. 
 
Ostatní: Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. 

Závodníci z řad studentů VŠ se musí prokázat platným 
indexem. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na 
všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR se 
vztahuje hromadná pojistka ČSTV. Doporučujeme 
lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá 
závodník nebo jeho zákonný zástupce. Zahraniční 
závodníci mohou uhradit veškeré poplatky na místě. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na včasnou změnu 
propozic v rámci pravidel ROB. 

 
Upozornění: Závodníci musí mít stále na paměti, že se 

pohybují v CHKO (první den). Chovejte se na 
startu, cíli a na trati, tak, abychom se za vás 
nemuseli stydět před ochranáři. Nehledě na naši 
reputaci a možné komplikace při pořádání 
dalších ročníků závodu. 

 



Okolí: CHKO Křivoklátsko a nejbližší okolí je velice malebné a 
cestovatelsky zajímavé. V okolí Zbirohu najdete známe 
hrady Křivoklát, Žebrák a Točník. Přímo ve Zbirohu se 
nachází zámek Zbiroh. Zbirožský zámecký park je 
největším parkem na Rokycansku. 

 Po závodech máte ideální možnost tyto zajímavosti 
navštívit. 

 Ale hlavně nezapomínejte na to, že budete 
v nebezpečné vzdálenosti pouhých cca 30 km od naší 
nejlahodnější památky… 

 
Doprava: Autobusem se do Zbirohu dostanete buď z Hořovic 

nebo z Rokycan. Záleží na tom, jestli pojedete od 
Prahy nebo z Plzně. Vlaková stanice leží přímo na 
trase Praha-Plzeň a je vzdálená od místa ubytování 
slabých 3,5 km příjemné chůze. Autem je cesta 
nejsnazší. Záleží z jakého směru přijedete. Když 
přijedete po dálnici D5 od Prahy tak sjedete na 41 km 
podjedete dálnici a za motelem Bouchalka se dáte 
vprávo. Pakliže to máte lepší od Plzně, tak můžete sjet 
už na 50 km, jet podél dálnice D5 a za obcí Kařez 
odbočit doleva. Ve Zbirohu bude značená cesta od 
pravděpodobných míst příjezdu. 

 
GdePaknáSnajdete: 
 49°51'24.136"N, 13°46'6.295"E 



 Příjezdové mapy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihlášky: Do neděle, 4. 10. 2009 spolu se zaplacením všech 
poplatků, u později odeslaných přihlášek nebo 
plateb účtujeme dvojnásobné startovné! 
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili 
výhradně  námi přiložený formulář (velice nám 
tím zjednodušíte práci)!!! Přihlášení z řad 
akademiků vyplní za název své kategorie písmeno 
A, např.: M20A. Nulový poplatek bude poté 
automaticky zohledněn v přihlášce. 
Preferujeme elektronickou formu: 
e-mail: pratelak@foxklub.cz 
Pokud nebude příjem přihlášky do tří dnů potvrzen, 
neváhejte nás kontaktovat. 

   
Číslo bankovního účtu:  

159 416 649/0300 Jako variabilní symbol 
použijte PSČ z adresy Vašeho oddílu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Ředitel soutěže 
Filip Cernetic  
Lucemburská 34 
130 00 Praha 3 
e-mail: f.cernetic@seznam.cz  
tel.: +420 737 207 300  
 

Pořadatel 
Karel Zeman 
Ohradní 1344/51 
140 00 Praha 4 
e-mail: k.zeman@kadlos.com 
tel.: +420 602 495 049 
fax.: +420 222 504 540 

 
 

Informace budou postupně doplňovány na internetových stránkách 
http://pratelak.foxklub.cz 


