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POZVÁNÍ 
Zdravíme všechny příznivce radiového orientačního běhu ze 
všech koutů světa, co umějí česky. Dovolujeme si vás všechny 
pozvat na již tradiční závody, tentokráte již na 35. ročník Poháru 
přátelství .   
Původně jsme chtěli závody ve stylu velkého novátorství a vzít si 
ze všech nových závodů to lepší – bez zbytečného diktátu 
ubytování, stravy, dopravy na start a z  cíle. Rovněž jsme se chtěli 
vydat cestou velkého utajování – nikam nedávat moc informace, 
jezdit na start všichni najednou atd. Také jsme chtěli pokračovat 
v oblíbeném trendu přelaďování apod. 
Nakonec jsme všechno vzdali – my staré „konzervy“  a v našem 
podání zažijete jedny původní závody bez nápadu, závody se 
zajištěným ubytováním, jídlem, odvozem  do a ze závodních 
prostor. Na start budou autobusy trapně jezdit s intervaly a co je 
nejhorší, nikdo nebude přelazovat – ach jo, tak snad příště se 
odhodláme! 
Přijeďte tedy zažít atmosféru „skanzenových“ závodů 
v náročném terénu Lužických hor. Věříme, že se k nám 
přijedete důstojně rozloučit se sportovní sezónou a 
příjemně posedět s přáteli a sportovními kolegy. 
 

DRUH SOUTĚŽE 
Mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu, NŽ. 
 

POŘÁDAJÍCÍ GRUPA 
FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 zaregistrován u MV 
ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R, z pověření AROB ČR 
 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM SOUTĚŽE 
1. – 2. 10. 2011, Nový Bor 
ZŠ U Lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor 
50°45'15.77"N, 14°33'36.07"E 

BAFUŇÁŘI 
Ředitel: Karel Štička (už s náma jezdí dlouho…ale ano, 

znáte ho, vždycky vyvolává na startu a je 
nepříjemnej) 

Stavba tratí: Toník Blomann, R1 (nikdo jinej to moc neumí) 
 Tomáš Hladina, R1 (se zaučuje) 
Hlavní rozhodčí: zase Toník Blomann, R1 
Přes prachy: Kája Zeman (umí to pěkně roztočit) 
Pro všechno: Filip Cernetic (nic neumí, tak dělá, co se 
dá) 
 

PŘEDBĚŽNEJ FÁRPLÁN 
Pátek 30. 9. 2011: 
18,00 - 21,30  Prezentace (dřív tam fakt nebudeme) 
20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech (když teda dorazí 

kucí z Turnova a bude se jim chtít)  
 

 Sobota 1. 10. 2011: 
8,15 - 9,30 Snídaně + balíček (s jídlem) 
11,00  Start 00 (když dá bůh) 
17,45 - 18,45  Večeře 
19,00 Vyhlášení výsledků 
 

Neděle 2. 10. 2011: 
7,15 - 8,30 Snídaně 
9,30 Start 00 (když vstanem) 
12,00 – 14,00 Oběd 
max. 15,00 Ukončení závodu, vyhlášení a ukončení 

Poháru přátelství 2011  (poplácání se po 
zádech) 

 

TAKOVÉ TY TECHNICKÉ PODROBNOSTI 
Kategorie: 
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50 
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60 
 

Terén: 
Zvlněný, kontinentální, z 92,5% zalesněný, kamenitý, hustá síť 
komunikací, místy bažiny a podmáčený terén  
 

Mapy, zakázaný prostor: 
Stříbrná studánka, 1:15 000, stav 2008, max. A3 
Velenice, 1:10 000, stav 2010, max. A3 
Zakázaný prostor ode dne vydání propozic prostory na 
uvedených mapách. 

Razící zařízení: 
SPORTident pro všechny kategorie 
 

Soutěžní pásma : 
závod sobota 1. 10. 2011, klasická trať, 3,5 MHz 
závod neděle 2. 10. 2011, klasická trať, 144 MHz 
  

Vyhodnocení:  
Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým vítězem 
Poháru přátelství 2011 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 přátelství. Družstva budou složena 
závodníky z kategorií MD12-14+MD16-20 +M40- D35-. 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 na startu sobotního závodu.  
Apelujeme na vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, aby 
ostatní měli co vyhrát.!!! 
 

Ostatní ustanovení: 
Na obou závodech jsou zakázané boty s hřeby!!! 
 

NABÍZENÝ SERVIS ANEB CO ZA TO CHCEME 
Startovné: 
kategorie MD12-14 120,-Kč/závod 
kategorie MD16-  150,-Kč/závod 
Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle 
možností pořadatele max. na dvojnásobek. 
Nevyužité startovné se zpět nevyplácí. 
Ve startovném máte dopravu z centra soutěže na start a 
z cíle do centra soutěže, zajištění závodu, malé 
občerstvení v cíli. 
 

Ubytování (v centru soutěže): 
A: Pokoje s lůžkovinami (42,5 místa):  

170,- Kč/osoba a noc 
 

B: Tělocvična, třídy (173,5 míst):  
55,- Kč/osoba a noc 

Sprchy s teplou vodou – to je snad jasný. 
Ubytování bude poskytováno v pořadí dle došlých 
přihlášek a dle oblíbenosti žadatele u pořadatelů (popř.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktní 
Filip Cernetic 
Místecká 438 

199 00 Praha 9 
tel.: +420 737 207 300 

osoby 
Karel Zeman 
Fíkova 99 
251 01 Herink 
tel.: +420 602 495 049 
fax.: +420 222 504 540 

 

 
Informace budou postupně doplňovány na internetových 

stránkách: 
http://pratelak.foxklub.cz 

 
 
 
 
 
 
 

posouzení nutnosti mít dvoulůžák). Přednost dostanou 
zájemci o ubytování na obě noci. 
 

C: Kde si kdo co najde – nepřespávejte v hernách 
!!! V objektu je nutno se PŘEZOUVAT !!! 
!!! Parkování pouze před areálem ZŠ !!! 

 
 

Gáblík: 
Snídaně: 45,- Kč/porce  

sýr, salám, máslo, džem, 3x pečivo (ovesná, 
krupicová kaše) 

Balíček: 55,- Kč/porce  
 3x pečivo, ovoce, salám, sýr, paštika,  oplatka  
Večeře: 75,- Kč/porce  
 polévka (nějaká hutná), kuřecí plátek, rýže, salát 
Oběd:  75,- Kč/porce  
 polévka (asi vývar), vepřový řízek, brambory, salát 
Z minulé zkušenosti musíme říci, že vaří opravdu dobře. 
 

Jak dorazit: 
Autobusem i vlakem se do Nového Boru dostane snad 
každý – ww.idos.cz. Cesta bude značena max. 
z náměstí, protože v Novém Boru můžete vystoupit na 
několik zastávkách a to by jsme se uznačkovali.  
Autem jeďte do Nového Boru buď od Prahy sil. č. I/9 
nebo od Liberce I/13  nebo odkud chcete a dle 
přiložené mapky nás jistě najdete. Jak jsme psali, 
označíme cestu z náměstí.  
Eště jednou lokace: 50°45'15.77"N, 14°33'36.07"E 
 

PŘIHLÁŠKY, PLACENÍ, MEJLÍK 
Do pátku, 16. 9. 2011 spolu se zaplacením všech poplatků, u 
později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme až 
dvojnásobné startovné! 
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně  námi přiložený 
formulář (velice nám tím zjednodušíte práci)!!!  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBRODINCI CO NÁS SPONZORUJÍ 
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