Propozice
Mistrovství ČR v ROB na dlouhé trati
Mistrovství ČR v nočním ROB

Běleč nad Orlicí 8.8.-9.4.2011

Pořadatel :

SZTM ROB Pardubice , Asociace ROB ČR

Druh soutěže :

Mistrovství ČR v nočním ROB
Mistrovství ČR na dlouhé trati

Místo konání :
Datum konání :

Běleč nad Orlicí - Tábor J.A.Komenského
8.4. 9.4. 2011

Ředitel soutěže :
Hlavní rozhodčí :
Delegát :
Stavba trati :

Jitka Šimáčková R1
Pavel Hora R1
Jaroslav Zach R1
Jitka Šimáčková R1, Veronika Krčálová R2, Juraj Turský R2

Kategorie :
MD19 +
Závodní prostor : mapa IOF Bělečský potok – sever 2008 1:15000 E=5
Mapa IOF Střelnice 007 2007 1:15000 E=5
Pro DT budou mapy spojeny do formátu přibližně A3
UPOZORNĚNÍ :

dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je
závodní prostor považován za zakázaný prostor !!!

Terén :
Vysílače :

kontinentální, zalesněno 80-90%
pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 8m, zvýšený výkon
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (X dopól), zvýšený výkon
SportIdent pro všechny kategorie

Razicí zařízení :

Technická ustanovení
Noční ROB :
DT :

závod NŽ pásmo 3,5 MHZ – noční (5 TX)
závod NŽ pásmo 3,5 MHz + 144 MHz – DT (10 TX)

Startovné :

noční 100,-Kč
DT
130,-Kč
20,- Kč / závod

Zapůjčení čipu :
Ubytování :

omezená kapacita !!!
6 chatiček po 6-ti lůžkách – 36 lůžek
5 chatiček po 4 lůžkách – 20 lůžek
cena za lůžko 105,-Kč
v případě většího počtu zájemců o ubytování je možnost přespat
v chatičkách na zemi na vlastní karimatce a spacáku. (cena 50,-Kč)
chatičky jsou vytápěné akumulačními kamny.
o případném přespání na zemi bude rozhodovat datum odeslání přihlášky

Stravování :

pátek 8.4. je možno objednat večeři, které se bude vydávat do 19:00 , cena
večeře 61,-Kč
bude se podávat krkovice na žampionech s rýží
sobota 9.4. je možno objednat snídani
cena snídaně 49,-Kč
bude se podávat chléb, obložený talíř(šunka, máslo, džem,…), čaj
jinou stravu mimo občerstvení na cíli a předávce pořadatel nezajišťuje.

Centrum soutěže :

Tábor J.A.Komenského
Běleč nad Orlicí
503 46 Třebechovice p. Orebem

Pojištění :
Doklady k prezenci:

závodníci jsou pojištěny hromadnou pojistkou ČSTV
registrační průkaz s platnou lékařskou prohlídkoi a dokladem o
zaplacení všech poplatků (ubytování, stravování, startovné)
do 3.4.2011 na adresu : Pavel Hora, U Josefa 117, 53009 Pardubice,
nebo na e-mail : dtn2011@rob-pce.cz (nebudou-li přihlášky zaslané
e-mailem do 3 dnů potvrzeny, volejte na mobil +420736643034
do 3.4.2011 na účet č. 1202974369/0800 Česká spořitelna
Pardubice
variabilní symbol : PSČ sídla oddílu – musí být uvedeno
v přihlášce !!!
doklady o zaplacení předložte při prezenci, jinak závodník nebude
připuštěn na start !!!

Přihlášky :

Poplatky :

Pozdní přihlášky :

pro závodníky přihlášené po termínu se startovné zvyšuje na
dvojnásobek !!!

Předběžný časový rozvrh :
Pátek 8.4.2011

18:00 – 20:00 příjezd a prezence závodníků
do 19:00 trénink pro noční závod
do 19:00 výdej objednaných večeří
do 20:00 odevzdávka přijímačů
21:00 start 00 pro noční závod

Sobota 9.4.2011

07:30 – 08:30 snídaně
08:30 – 09:00 trénink
do 10:00 prezence a odevzdání přijímačů
11:00 start 00 pro DT
17:00 - vyhlášení výsledků ( možná i dříve)

Poznámka :

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu dle platných pravidel ROB
Další informace co nejdříve na www.rob-pce.cz

V Pardubicích 9.3.2011

Ředitelka soutěže
Jitka Šimáčková

Mapka příjezdu

