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Radioklub

Krajský přebor Libereckého kraje v ROB 2017 2m klasika a sprint
Mistrovská soutěž II. stupně

Datum konání: 22. dubna 2017, sobota
Místo konání: Horní Sedlo (V L užických horách u Rynoltic)
Druh soutěže: Mistrovská soutěž II. stu pně, Krajský přebor v pásmu
2M a také sprint jako 3.a 4. závod Seve ročeské ligy
Pořadatel: SZTM ROB Liberec, o.s.
Organizační výbor: Hlavní rozhodčí: Jan Klajl
Rozhodčí startu a cíle: Jaromír Baxa sn.
Stavba trati 2M: Jan Klajl
Stavba trati sprint: Jan Baxa, Jan Šatra
Frekvence: 2M a sprint 3,5 MHz
Kategorie: dle pravidel ROB od MD12 a výše
Mapa: Sloní kameny, měřítko 1:10 000, formát A3
Terén: z 90 % zalesněný, podhorský (450 – 570 m n.m.), kamenitý
Trať: 5TX přeruš. + maják (nerazí se)
startovní kolečko 500 m
Ražení : kleště, malý lampion
Relace: 5 min
Limit: 150 min, sprint 50m in
Časový rozvrh: sobota do 10:00 hod. příjezd, prezence
10:15 hod odchod na start, odevzdání přijímačů
10:30 hod. start 00
14:00 start sprintu
Shromáždiště: parkoviště vlevo na kraji obce Horní Sedlo – nejvyšší
bod od Rynoltic do Hrádku n.N. (Loc: 50.8135278N, 14.838 8172E)
Startovné: není
Strava: nezajišťuje se
Doprava: Vlakem: do stanice Rynoltice, dále pěšky cca 4,4km . Dojít do středu

Rynoltic, přejít přes hlavní silnici a po m ístní silnici sm ěrem na Polesí a Hrádek
nad Nisou stále do kopce a od křižovatky v Polesí po m odré až do Horního Sedla.

Autobusem : do Rynoltic od Liberce a nebo od Nového Boru a po m ístní silnici
sm ěrem na Polesí a Hrádek nad Nisou st ále do kopce a od křižovatky v Polesí po
m odré až do Horního Sedla.
Autem : od Liberce po silnici č.13 sm ěr Děčín až do obce Rynoltice kde se odbočí
doprava sm ěr Hrádek n.Nis.po cca 3,5km před nejvyšším bodem je vlevo
parkoviště s Řopíkem . Nebo od Jablonného se projede obcí Lvová a dále do
Rynoltic kde se odbočuje vlevo sm ěr Hrádek n. N.

Loc: 50.8135278N, 14.8388172E
Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje prá vo na změny, se kterými budou
účastníci včas seznámeni .
Přihlášky: do 20.4.2017 . bx.plus“at“volny.cz

Těšíme se na vaši účast!

