
 
 
 
Druh soutěže  
Mezinárodní mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu na klasické trati, NŽ 
Otevřený závod ROB ve sprintu 
 
Pořadatel  
SK Radiosport, Bílovice nad Svitavou, z pověření AROB ČR 
 
Datum, místo  
27.8. – 28.8. 2011 
Suchý, Drahanská vrchovina 
 
Centrum soutěže  
Pension Athéna, Suchý 263, 680 01 Boskovice 
 
Organizátor  
Ředitel soutěže:   Ondřej Stehlík, R2 
Stavba tratí:    Antonín Šindelka, R1, Tomáš Hikl 
Hlavní rozhodčí:   Miroslav Látal, R1 
Hospodář soutěže, přihlášky:  Tereza Skládanková 
Technický úsek:    Jiří Mareček, R1 
Delegát:    Jana Omová 

Časový plán  
 
pátek 26.8.2011 
od 18:00 hod otevření závodní kanceláře 
20:00 hod trénink v obou pásmech 
22:00 hod uzavření závodní kanceláře 
 
sobota 27.8.2011 
7:30 hod otevření závodní kanceláře 
8:00 hod uzavření závodní kanceláře 
8:30 hod odjezd prvního autobusu na start 
10:00 hod start 00 závod klasická trať 
18:00 hod start 00 sprint 3,5MHz 
19:30 hod vyhlášení výsledku sobotních závodu v cíli závodu ve sprintu 
 
Neděle 28.8.2011 
8:00 hod odjezd prvního autobusu na start 
9:30 hod start 00, závod klasická trať 
14:00 hod vyhlášení výsledků nedělního závodu 

 
Kategorie  
D19, D20, D35, D50 
M19, M20, M40, M50, M60 
 
Terén  
Zvlněný z 90% zalesnený, smíšený les, hustá síť cest 



Mapy  
IOF, 1: 15000, E 5m, Boudy (stav2009), Chmelík (stav 2009), V Jeřábech (stav 2009), Škatulec (stav 2009),  
 
Zakázaný prostor  
Dle pravidel ROB ode dne vydání propozic prostory výše uvedených map. 
 
Razící zařízení  
SPORTident pro všechny kategorie. 
 
Soutěžní pásma  
závod sobota 27.8.2011 klasická trať, pásmo 3,5MHz MD19-20, pásmo 144MHz M40-, D35- 
závod neděle 28.8.2011 klasická trať, pásmo 144MHz MD19-20, pásmo 3,5MHz M40-, D35- 
 
Vysílače  
Závod s 5 vysílači na jednom pásmu dle pravidel ROB. 
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU). 

Sprint  
Závod proběhne dle pravidel ROB na frekvenci 3,5MHz, start v sobotu, 18:00 
 
Startovné  
startovné za jeden závod ROB: 150,-Kč 
sprint ROB všechny kategorie 40,-Kč 
 
Zapůjčení SI čipu za jeden závod 20,-Kč. 
 
Startovné po termínu dle možností pořadatele až za dvojnásobné startovné. 
 
Startovné obsahuje dopravu do a z prostoru závodu, mapu, zajištění závodu, drobné občerstvení v cíli 
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Ubytování  
4 lůžkové chatky s vlastním sociálním zázemím v centru soutěže (64míst)  160,- Kč/noc 
4 lůžkové chatky, 220V, 400m od centra soutěže     190,- Kč/noc 
Přespaní ve stanu v centru soutěže      50,- Kč/noc 
 
Strava  
Možno objednat stravu z níže uvedené nabídky v centru soutěže 
Sobota   - snídaně 40,- Kč krupicová kaše, 2 rohlíky, salám, máslo, čaj 
  - večeře 55,- Kč knedlíčková polévka, kuře na smetaně, těstoviny 
Neděle   - snídaně 40,- Kč ovesná kaše, 2 rohlíky, pomazánka, čaj 
  - oběd 65,- Kč hovezí polévka, španělský ptáček, vařená rýže 
 
Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací 
 
Doprava  
Penzion Athéna Suchý – GPS 49°48'49,94"N, 16°75'30.56"E  
Autem: po silnici 150 do Žďárné, odtud po 373 do Suchého, sledujte šipky na Penzion Athéna, průjezd 
přes hráz rybníka k areálu není povolen. 
Autobusem do obce Suchý, odtud cca 1km pěšky přes hráz rybníka. 
 
Přihlášky  
Nejpozději do 15.8.2011 emailem na mcrrob2011@seznam.cz, do tří dnů musíte obdržet potvrzení o 
přijetí, jinak je přihláška neplatná a znovu nás kontaktujte. 
Prosím, použijte přihlašovací formulář a uveďte všechny požadované údaje, jinak nemusí být přihláška 
akceptována, dále uveďte kontaktní adresu, telefon na vedoucího výpravy nebo odpovědnou osobu. 
 
Do 15.8.2011 musí být také uhrazeny veškeré poplatky na účet 112405854/0300, variabilní symbol 
PSČ sídla oddílu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezenci. Doklad o zaplacení předložte na 
prezentaci, jinak hrozí, že závodník (oddíl) nebude připuštěn na start! Členové AROB CR nemusí mít 
platný registrační průkaz. 



Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB CR se vztahuje 
hromadná pojistka ČSTV. 
Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB. 
Další a aktuální informace naleznete na www.mcrrob2011.estranky.cz 
NONSTOP INFOTELEFON v průběhu soutěže +420 777 984 983 
 
Uvidíme se na konci léta! 
 
V Brně, 20.5.2011. 
za SK Radiosport, Ondřej Stehlík, ředitel soutěže 


