
Propozice 

 

POHÁR PŘÁTELSTVÍ 2013 

Příbram,  4. – 6. 10. 2013 

 
   

Slovo úvodem:    

  

Vážení příznivci radiového orientačního běhu a Poháru přátelství zvláště. Dovolujeme si vás 
všechny pozvat v míře co možná největší na naše již tradiční závody, tentokráte na 
37. ročník Poháru přátelství, který je tentokrát vyhlášen i jako mistrovství republiky, což je 
pro nás čest. V tomto ročníku vás zveme na Příbramsko, kde v minulosti také proběhlo 
několik ročníků PP, jak pamětníci dobře vědí. Ale nebojte se, 20 let staré mapy jsme se slzou 
v oku zahodili a připravili jsme pro vás mapy čerstvé. Absolvujete závody, na jejichž úroveň 
jste zvyklí. Po loňském kopcovitém a kamenitém terénu jistě uvítáte terény s menším 
převýšením, za to hojně vodou zásobené. Doufáme, že budete spokojeni jak s tratěmi, tak 
s ubytováním a jídlem. Letos bylo zajištění ubytování obzvláště svízelné, ale dělali jsme, co 
jsme mohli, občas ještě trochu víc. Jak bývá na našich závodech zvykem a pokud to 
podmínky dovolí, snažíme se vás ušetřit zbytečných chyb, daných nutností přelaďovat. 
Takže i tentokrát si vystačíte s jedním kmitočtem pro kontroly a s jedním pro maják. Na vaši 
hojnou účast se těší Foxklubáci.   

 Vítejte na Příbramsku! 

Pořadatelé děkují městu Příbram, zvláště pak starostovi Ing. Pikrtovi a vedoucí Odboru 
školství, kultury, sportu a informačních služeb Ing. Enenkelové za poskytnutou pomoc při 
zajištění ubytování a stravování. 

  

      

  Pořadatel:   

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

  

      

  Datum a místo konání:   

  

4. – 6. 10. 2013, Příbram 
Sportovní hala Sportovních zařízení města Příbram 
Legionářů 378, 261 01 Příbram VIII 
http://www.szm.pb.cz/sportovnihala.php 
GPS: 49° 40' 43.34124" N, 14° 0' 9.16488" E 

  

      

  Druh soutěže:   

  
Mistrovství republiky na klasických tratích 
Mistrovská soutěž I. stupně v ROB, zařazená do Národního žebříčku ČR v ROB 2013.  

  

      

  Činovníci soutěže:   

  Ředitel soutěže: Martina Matoušková   

  Hlavní rozhodčí: Antonín Blomann, R1   

  Stavba trati: Antonín Blomann, R1   

  Ostatní: Řada dalších, kteří budou upřesněni   

      

      

http://www.szm.pb.cz/sportovnihala.php


  Kategorie:   

  
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50 
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60 

  

        Technické ustanovení:   

  
Vysílače se zvýšeným výkonem.  
Razící zařízení – Sportident 

  

    

  
  Pásma:   

  
závod sobota 5. 10. 2013  
Klasická trať 

Kategorie MD12, MD14, MD50, M60: 3,5 MHz  
Kategorie MD16, MD19, MD20, D35, M40: 144 MHz 

  

 
závod neděle 6. 10. 2013  
Klasická trať 

Kategorie MD12, MD14, MD50, M60: 144 MHz  
Kategorie MD16, MD19, MD20, D35, M40: 3,5 MHz 

 

    

  
  Mapy:   

  
Přátelský Kolotoč, 1:10 000, stav 2012, revize 2013,  A3 
Přátelská Liščí (Bouda), 1:10 000, stav 2010, revize 2013, A3  
Zakázaný prostor ode dne vydání propozic prostory na uvedených mapách 

  

      

  Terén:   

  kopcovitý, kontinentální, z 90% zalesněný    

      
  Předběžný časový harmonogram:   

  Pátek 4. 10. 2013   

  17,30 - 21,30 Prezentace   

  20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech   

  Pozor! Vstup do haly bude možný až od 20. hodin   

  Sobota 5. 10. 2013   

  8,00 - 9,30 Snídaně + balíček   

  11,00 Start 00   

  17,00 - 19,00 Večeře   

  19,30 Vyhlášení výsledků   

        

  Neděle 6. 10. 2013   

  7,00 - 8,30 Snídaně   

  9,30 Start 00   

  12,00 - 14,00 Oběd   

  15,00 Vyhlášení výsledků, ukončení Poháru přátelství 2013   

        
  Vyhodnocení:   

  

Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Budou vyhlášeni mistři republiky na 
klasických tratích.  
Celkovým vítězem Poháru přátelství 2013 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.!!! 

  

      



  Poplatky:   

  

Startovné: 
kategorie MD12-14 120,-Kč/závod 
kategorie MD16- 160,-Kč/závod 
Zapůjčení čipu 20,- Kč/závod, v případě ztráty poplatek 800,- Kč  
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. 

  

      

  Strava:   

  

Bude zajištěna pořadatelem v místě ubytování. Strava je zajištěna od sobotní snídaně po 
nedělní oběd.  

Snídaně: 50,- Kč/porce  
sýr, salám, máslo, džem, pečivo (corn flakes, mléko, jogurt) 
Balíček: 75,- Kč/porce  
vepřový řízek, chléb, jablko, oplatka, pití 
Večeře: 80,- Kč/porce  
přátelský hovězí guláš, cibulka, houskový knedlík, polévka, čaj 
Oběd: 80,- Kč/porce  
kuřecí směs, jasmínová rýže, polévka, čaj 

Jídelníček je předběžný, detaily budou upřesněny, ceny platí. 

  

      

  Ubytování:   

  

 
A: Hala – na podlaze tělocvičny: 110,- Kč/osoba a noc 
    Sprchy s teplou vodou. Vlastní spacák a karimatka. V ceně přístup do plaveckého bazénu 
    v objektu. 

B: Pokoje s lůžkovinami v ubytovacím zařízení sportovní haly 270,- Kč/ osoba a noc  
     (počet omezený): 

C: Kde si kdo co najde… 

Ubytování bude poskytováno v pořadí dle došlých přihlášek. Přednost dostanou zájemci 
o ubytování na obě noci. 

Parkování je možné na blízkém nehlídaném parkovišti. 

!!! V objektu je nutné se PŘEZOUVAT !!! 

  

      



 
  Přihlášky:   

  

Do pondělí 23. 9. 2013 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), děkujeme! 

Preferujeme elektronickou formu: 

e-mail: pratelak@foxklub.cz 

Pokud nebude příjem přihlášky do tří dnů potvrzen, neváhejte nás kontaktovat. 

  

      

 Číslo účtu:   

 

159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy Vašeho oddílu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny těchto propozic. 

 

  

 

mailto:pratelak@foxklub.cz

