
Propozice Krajského přeboru na Krátké trati v pásmu 144 MHz a ve 
foxoringu dne 27. 5. 2017 

 
Pořadatel:  FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4, vedený u Městského soudu v Praze 

        pod spisovou značkou L 8567   
 
Datum konání: 27. 05. 2017.  
 
Druh soutěže: krajský přebor Prahy 4, mistrovská soutěž 2. stupně v pásmu 144 MHz . 
  krajský přebor Prahy 4, mistrovská soutěž 2. stupně ve Foxoringu (3,5 MHz). 
 
Kategorie:       MD7, MD9, MD12+, mohou se dle potřeby slučovat.   
 
Místo konání: Říčany, viz odkaz  https://mapy.cz/s/1Fufg  
 
Činovníci: Hlavní rozhodčí, stavba trati: Antonín Blomann, R1 

Ředitelka soutěže a vedoucí startu 144 MHz: Martina Matoušková 
Vedoucí cíle 144 MHz a startu Foxoringu: Dalibor Matoušek 

 
Mapa:  Říčanský les, měřítko 1 : 10 000,  revize mapy bude upřesněna (201304 nebo novější) 
 
Razící systém: mechanické ražení – kleště. Na kontrolách budou klasické lampiony (30 x 30 cm) 
Startovné:  50,- Kč za soutěž, nebo 30,- Kč za jeden závod 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 
Občerstvení: pití a Horalka v cíli 2-mertu 
 
Doprava: Do Říčan vlakem nebo busem nejblíže do zastávky Pivoňkova bus 303,pak pěšky viz odkaz zmenšený. 

Autem do ulice Thomayerova, možnost parkování viz bod 2) odkazu, nebo v ulici Ve Školkách, 
možnost parkovat podél plotu mezi body 3) a 4), odtud pěšky na start bod 1). Zájemci o Foxoring 
cestou odevzdají 80-kové přijímače v bodě 5) (ul. Jívovou, nebo Bukovou a ul. K Římanskému lesu 
projdete až na konec do lesa. (na mapách cesta není vidět)   

   
Časový rozvrh: 10:15- 11:00 prezentace v místě startu, odevzdání přijímačů na Foxoring 
    11: 00 – start prvních závodníků, start na Foxoringu průběžně po doběhnutí KT. 
    15: 00 – předpokládaný konec závodu  

    
Přihlášky: Nejpozději do 26. 05. 2017 do 18 hod mailem na adresu ablomann@seznam.cz, nebo tlf 603 144 224 

Vyjimečně později, i až na startu, ale nemůžeme na 100% zaručit mapu. 
 
Poznámky: Soutěž se skládá ze dvou samostatných závodů, ale je možno absolvovat pouze jeden z nich. 
 
V Praze  dne 22. 5. 2017        Antonín Blomann 
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