
PROPOZICE  
 
 

Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu na klasické trati 3,5 MHz 

Mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu na krátké trati 144 MHz 
 

Druh soutěže 

Mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu na krátké trati 144 MHz 
Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu na klasické trati 3,5 MHz 

Pořadatel 

SZTM ROB Pardubice z pověření radou ARDF ROB 

Datum a místo konání 

29. – 31.5.2015 

Pardubický kraj – Nasavrky 

 

Centrum soutěže 

Základní škola Nasavrky 

 

Soutěžní výbor 

Ředitel soutěže: Pavel Hora 

Hlavní rozhodčí: Jitka Šimáčková R1 

Stavba trati:  Jitka Šimáčková R1, Pavel Hora R1 

Technický úsek: Pavel Hora, Adam Léhar, Jan Černohorský 

Hospodářský úsek: Jitka Šimáčková, Jaroslava Lněničková 

Zdravotník:  Iva Kmoníčková  

Delegát:  Jaromír Baxa st. 

Časový rozvrh 

Pátek 29.5.2015 

18:00 – 22:30 prezence 

20:00 – 22:30 trénink pro oba závody 

 

Sobota 30.5.2015 

11:00   start 00 – klasická trať 3,5MHz 

 

Neděle 31.5.2015 

09:30   start 00 – krátká trať 144MHz 

 

Doprava na starty obou závodů bude zajištěna autobusem, časy odjezdů budou upřesněny 

v pokynech. 

 



 

 

Technická ustanovení 

Kategorie: 

D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60 
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70 

 

Zakázaný prostor : 

Dle pravidel ROB ode dne vydání propozic prostory mezi obcemi Vranov, Strkov a Bystřice 
 
Razící zařízení: 

SPORTident pro všechny kategorie. 
 
Charakteristika závodů a soutěžní pásma: 

E1 sobota 30.5.2015 klasická trať pásmo 3,5 MHz 

 pomalé a rychlé kontroly 

E2 neděle 31.5.2015 krátká trať pásmo 144 MHz 

 pomalé a rychlé kontroly 
 
Vysílače: 
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU). 
 

Hodnocení 

Každý závod (etapa) bude hodnocen samostatně. 

Poskytované služby, ceny 

Ubytování: 

Tělocvična, případně ve třídách ve vlastním spacáku a karimatce – 60,- Kč/noc  
K dispozici jsou sprchy včetně sociálního zařízení. Přezuvky nutné !!! 

Stravování: 

Stravu si můžete objednat dle níže uvedené nabídky 

Sobota – snídaně (cena 35,-Kč) 

 2ks pečiva + chleba, máslo, šunka, sýr, jogurt+müsli, ovoce, čaj 

  – večeře (cena 50,-Kč)  

 bramborová polévka, pečené kuře, dušená rýže, zelný salát s mrkví, čaj 

Neděle – snídaně (cena 35,-Kč) 

 2ks pečiva + chleba, máslo, šunka, sýr, jogurt+müsli, ovoce, čaj 

  – oběd (cena 50,-Kč) 

 polévka drůbková s domácími nudlemi, svíčková na smetaně s houskovými 
knedlíky, čaj 

 



Startovné: 
Startovné za jeden závod (etapu):  kategorie MD12-14 110,-Kč 

kategorie MD16- 130,-Kč 
 
Zapůjčení SI čipu za jeden závod 20,-Kč. 
Startovné po termínu dle možností pořadatele až za dvojnásobné startovné. 
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací. 

Doprava 

Městečko Nasavrky, leží v Pardubickém kraji v okrese Chrudim. Základní škola, kde bude centrum 
závodů se nachází na okraji Nasavrk směrem od Chrudimi za obcí Slatiňany.  

GPS souřadnice: 49.8481878N, 15.8054208E 

Parkování je možné v přilehlém okolí 

Informace a přihlášky 

Nejpozději do 24.5.2015 emailem na info@rob-pce.cz , do tří dnů musíte obdržet potvrzení o 
přijetí, jinak je přihláška neplatná. 
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 24.5.2015 musí být také uhrazeny veškeré poplatky na účet 250324390/0300 variabilní 
symbol PSČ sídla oddílu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezentaci. 
Doklad o zaplacení předložte na prezentaci, jinak hrozí, že závodník (oddíl) nebude připuštěn na 
start! Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. Závodníci startují na vlastní 
nebezpečí. Na členy AROB ČR se vztahuje hromadná pojistka ČUS. 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. 
Pokyny pro jednotlivé závody budou vydány do 26.5.2015. 
 

Důležité upozornění 

 
Protože tělocvična, kde budete ubytováni prošla rekonstrukcí a je zde nová podlaha, 
zakazuje se požívání sladkých limonád a jakéhokoliv jídla a dalších činností, které by mohli 
poškodit zařízení tělocvičny, v případě poškození pokud nebude zjištěn viník nesou plnou 
odpovědnost všechny oddíly ubytované v tělocvičně a bude po nich vymáhána náhrada 
škody. 
Podáním přihlášky se tímto oddíly zavazují případné škody uhradit. 
 

 
Další a aktuální informace naleznete na www.rob-pce.cz 

 
NONSTOP INFOTELEFON v průběhu soutěže  +420 736 643 034 

 
Pořadatelé děkují všem, díky nimž můžeme uspořádat tyto závody. 

 

Těšíme se na shledanou v Nasavkách 

 

mailto:info@rob-pce.cz
http://www.rob-pce.cz/

