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PROPOZICE 
Mistrovství eské republiky v radiovém orienta ním b hu 

na klasické trati kategorií junior  a senior , 
za azené do Národního žeb ku eské republiky v ROB 

ERTROVINA 2010 , 
které z pov ení Asociace rádiového orienta ního b hu R po ádá 

Radioklub OK2KYZ, Nový Ji ín 

ve spolupráci se St ediskem volného asu Fokus, Nový Ji ín 

Datum a místo konání sout že 

28. a 29. srpna 2010, Nový Ji ín 

Centrum sout že 

St edisko volného asu Fokus, K Nemocnici 23, 741 01 Nový Ji ín 

inovníci a organiza ní pracovníci sout že 

Hlavní rozhod í: Jaromír Klim ík, R1 
Stavitel tratí: Ji í Mi ka, R2  
editel sout že: Jaromír Klim ík, R1 

 
Kategorie 

M16, M20, M40, M50, M60, D16, D20, D35, D50 

Razicí za ízení 

Elektronické – SportIdent pro všechny kategorie, SI kontroly, SI ipy. 

Harmonogram sout že 

Sobota 28.8.2010 1. závod Mistrovství R v ROB 

 07:00 – 09:00 prezentace závodník  
 12:00 start závodu 
 20:00 vyhlášení výsledk  

Ned le 29.8.2010 2. závod Mistrovství R v ROB 

 08:00 start závodu 
 14:00 vyhlášení výsledk  

Tento harmonogram je p edb žný. Aktuální a podrobný rozvrh bude vyv šen na informa ních tabulích v 
centru sout že. 

Startovné za jeden závod 

 ipsané ve prosp ch ú tu po adatele do 21.8.2010: 130,- K , 
 ipsané ve prosp ch ú tu po adatele po 21.8.2010: 180,- K . 
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Zahrani ní závodníci mohou platit startovné v hotovosti p i prezentaci ve výši dle data odeslání závazné 
ihlášky po adateli (viz výše). Startovné pokrývá náklady na technické a organiza ní zajišt ní sout že, na 

mapy a drobné ob erstvení v cíli. Nevyužité startovné propadá ve prosp ch po adatele. 

ihlášky 

ihlášky pouze v elektronické podob . P ihlášky musí obsahovat jméno a p íjmení závodník , jejich index a 
kategorii. Zasílejte je výhradn  na p edepsaném formulá i pouze v elektronické podob  na uvedenou 
emailovou adresu. Formulá  p ihlášky v etn  návodu na jeho vypln ní je ke stažení na webových stránkách 
sout že http://www.ok2kyz.wz.cz.  

Adresa pro zasílání p ihlášek 

ok2kyz @ centrum.cz 

Lh ta pro zaslání p ihlášek 

Pátek 21.8.2010, 23:59 SEL . Pozd jší p ihlášky (za zvýšené startovné) nebo opravy budou p ijímány 
nejpozd ji do 25.8.2010, 12:00 SEL . 

Potvrzení p ijetí p ihlášky a potvrzení o zaplacení bude zasíláno elektronickou poštou, potvrzení p ihlášky 
bude uvedeno i na stránkách sout že. 

Doba a místo prezentace 

SV  Fokus Nový Ji ín, sobota 28.8.2010 od 7:00 do 9:00. 

Strava 

Po adatel stravování nezajiš uje. 

Stravování v okolních restaura ních za ízeních, obchody v okolí. 

Ubytování 

V prostorách SV  Fokus Nový Ji ín na parketové podlaze. Nutno používat p ez vky nepoškozující podlahu 
locvi ny. Vlastní spacáky a podložky na spaní. Ve SV  jsou k dispozici sociální a hygienická za ízení ve 

velmi omezeném po tu. Ceny ubytování: 

 ipsané ve prosp ch ú tu po adatele do 21.8.2010: 60,- K /noc, 
 ipsané ve prosp ch ú tu po adatele po 21.8.2010: 80,- K /noc. 

Tipy na jiné ubytování na stránkách sout že. 

Platby, bankovní spojení 

Veškeré platby (startovné, strava, ubytování) zasílejte v as na níže uvedený ú et. Berte na v domí 
standardní n kolikadenní doby p evodu pen z mezi ú ty. Variabilní symbol uvád jte podle p ihlášky, oddíly 
PS  svého sídla. Doklad o zaplacení vezm te s sebou. 

íslo ú tu: 43-7386650277/0100, Komer ní banka, a.s. 

Charakteristika sout žního prostoru 

Dva sout žní prostory. Jeden kopcovitý, p evážn  zalesn ný, horší prostupnost, podrost. Druhý je rovinatý, 
evážn  zalesn ný. 

Zakázaný prostor (pro trénink ve smyslu pravidel ROB): v okruhu 15 km vzdušnou arou od centra sout že 
ode dne zve ejn ní propozic na internetu. 

Pojišt ní 

Závodníci startují na vlastní nebezpe í, po adatel nezajiš uje žádné pojišt ní ú astník . 

Bližší informace o hromadném pojišt ní sportovc  poskytne Asociace ROB. 

Doprava 

Individuální. Mapka, parkovací možnosti na stránkách sout že. 
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Ostatní 

Po adatel si vyhrazuje právo zm ny propozic v rámci platných pravidel ROB. 

Adresa po adatele: Radioklub OK2KYZ, SV  Fokus, P.O.Box 87, K Nemocnici 23, 741 01 Nový Ji ín 

   e-mail: ok2kyz @centrum.cz, http://www.ok2kyz.wz.cz 

V Novém Ji ín , 7.7.2010 

 


