Propozice
Mistrovská soutěž II. stupně
Krajský přebor Pardubického kraje

Datum a místo konání:

23. – 24. 6. 2018 – Žampach, areál Domova pod hradem

Druh soutěže:

Mistrovská soutěž II. stupně na krátké trati v pásmech 3,5 a 144 MHz

Pořadatel:

TJ Lokomotiva Česká Třebová – oddíl ROB (FCL)

Činovníci:

hlavní rozhodčí:

Renata Čadová

stavba tratí:

Renata Čadová, Lenka Čadová, Marek Záveský

Kategorie:

dle pravidel ROB od MD9, fáborky MD 7

Ražení:

klasické kleště

Pásmo:

sobota: krátká trať 144 MHz; fáborky 3,5 MHz
neděle: krátká trať 3,5 MHz; fáborky 144 MHz

Mapa:

1:10 000 A4

Ubytování:

Na vlastní karimatce a ve spacáku v malé tělocvičně (mládež) a blízkých
prostorách (dospělí). K dispozici sprchy, varná konvice. Nutné přezůvky.

Poplatky:

Startovné:
Nocleh:
Večeře:
Oběd:

Strava:

Pořadatel zajistí včas objednanou stravu – večeři a oběd. Snídani
nezajišťujeme, je možno použít varnou konvici. Večeře – rajská omáčka,
hovězí maso, těstoviny. Oběd – polévka, vepřová roláda, bramborová
kaše, obloha. Stravu nutno závazně objednat do 11.6. Všechnu
objednanou stravu bude nutné uhradit. Kdo se nebude chtít stravovat
hromadně, může využít hospodu v obci Písečná (cca 3 km).

Časový program:

23.6.
12:00 – 12:30 příjezd, ubytování, v prostorách jako loni (vedle kaple)
13:00 odjezd na start vlastními auty
18:00 - 18:30 večeře, bude upřesněno
24.6.
9:00 odchod na start, od 12:00 oběd

50 Kč/závod
50 Kč
44 Kč
66 Kč

Přihlášky:

do 11. 6. 2018 na e-mail: cadova66@seznam.cz
Uvést jméno, index, kategorii, požadavek na stravu

Pojištění:

hromadná pojistka ÚSS závodníci startují na vlastní nebezpečí

Kontakt:

R. Čadová tel. 608 850 510; cadova66@seznam.cz

Upozornění:

Centrum soutěže se nachází v areálu domova pro osoby s mentálním
postižením, z nichž část se může volně v areálu pohybovat. Vedoucí oddílů
s touto skutečností seznámí své členy a poučí je o vhodném chování vůči těmto
osobám.

Na viděnou se těší pořadatelé 
Kudy k nám?

Parkování pouze na parkovištích mimo areál Domova pod hradem,
nevjíždějte do areálu s výjimkou naložení a vyložení.

