
Mistrovství ČR v     ROB na dlouhé trati  

Pořadatel: Radioklub OK1KYP Praha z pověření Asociace ROB ČR

Druh soutěže: Mistrovství ČR v rádiovém orientačním běhu na dlouhé trati
(mistrovská soutěž I. stupně)

Místo konání: Milín, okr. Příbram
Datum konání: sobota 3.11.2012

Ředitel soutěže: Marcela Šrůtová, R1
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Zach, R1
Stavba tratí: Jaroslav Zach, R1
Vedoucí startu: Pavla Šrůtová, R2
Vedoucí cíle: Leona Soukupová, R2



Kategorie: MD19, MD20, D35, M40, MD50, M60 (dle pravidel ROB)
OPEN (nemistrovská kategorie s méně kontrolami)

Závodní prostor: mapa Liščí bouda (formát A3 – 1:10 000)
dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu se závodní 
prostor považuje za zakázaný prostor!

Terén: kontinentální, 80-90 % zalesněno

Vysílače: pásmo 3,5 MHz  / 144 MHz – dle pravidel ROB

Razicí zařízení: SportIdent pro všechny kategorie

Shromaždiště: okraj louky u obce Buk, odbočka ze silnice č.4  k vrakovišti
vyznačeno na mapce (viz níže) – GPS: 49°39'20.477"N, 14°3'35.424"E 
bude označeno lampionem a šipkou

Ubytování: možnost přespání pátek/sobota a sobota/neděle v tělocvičně
Základní škola Milín, Školní 247
vlastní spacák, karimatka, přezůvky, gymnastický sál vstup bez obuvi

Stravování: pořadatel nezajišťuje, ve městě je několik obchodů a  restaurací
občerstvení pro závodníky DT – čaj, iontový nápoj, ovoce, čokoláda

Poplatky: startovné - 150 Kč/MČR DT, 100 Kč /OPEN
ubytování  - 60  Kč/noc
delegáti sjezdu AROB ubytování ze soboty na neděli neplatí

Prezence: v pátek osobně ve škole nebo telefonicky na 602220024 (do 22 hod)
Pokyny: budou vydány před soutěží
Doprava: vlastními vozidly, parkování na shromaždišti dle pokynů pořadatele

Pojištění: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČSTV

Přihlášky: do  26.10.2012 na e-mail: sruta@noveranet.cz  
přihlášku považujte za platnou, až obdržíte její potvrzení

Pozdní přihlášky: startovné zvýšené o 50 %
Platby: do 26.10. na účet  3559591001 / 5500

po dohodě možné v hotovosti při prezenci

Předběžný časový rozvrh:
  pátek 2.11.2012 od 19 hod příjezd

do 22 hod prezentace
20-22 hod trénink

  sobota 3.11.2012 samostatný odjezd na shromaždiště vlastními auty
do 9 hod – odevzdání přijímačů
10,00 – start 1. závodníka
16,00 – předpokládané ukončení závodu
18,00 – společné vyhlášení výsledků  MČR a Ankety o nejlepšího 
    sportovce na městské radnici v Milíně

  neděle 4.11.2012 od 10h – sjezd Asociace ROB ČR

mailto:sruta@comp.cz


Vyhlášení výsledků:
Oficiální vyhlášení výsledků MČR na dlouhé trati proběhne jako součást vyhlášení ankety 
o nejlepšího sportovce ROB 2012 od 18h na městské radnici v Milíně – všichni účastníci 
Mistrovství ČR jsou zváni na tuto akci a následný malý raut.

V Praze dne 6.10.2012 Ředitel soutěže:
Marcela Šrůtová v.r.
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