
SZTM ROB LIBEREC a Radioklub OK1KLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IČO 65100492

Krajský přebor Libereckého kraje v ROB 2019 krátká trať 80M
Mistrovská soutěž II. stupně

Datum konání: 5. října 2019, sobota
Místo konání: Růžový palouček - Liberec
Druh soutěže: Mistrovská soutěž II. stupně, Krajský přebor v pásmu 
80M krátká jako 10.závod Severočeské ligy, příp. 11. závod sprint
Pořadatel: Z pověření AROB SZTM ROB Liberec, z.s. a DDM Větrník 
Organizační výbor: Hlavní rozhodčí: Jaromír Baxa

Rozhodčí startu a cíle: Vojtěch Kysela
Stavba trati: Jan Klajl a Jaromír Baxa

Frekvence:  3,5MHz a příp. sprint 3,5 MHz
Kategorie: dle pravidel ROB od MD12 a výše

Případně fáborková trať 3TX v pásmu 2m pro MD7-9
Mapa: Růžový Palouček, měřítko 1:10 000, formát A4
Terén: z 90 % zalesněný, podhorský (400 – 500 m n.m.), kamenitý
Trať: 5TX přeruš. + maják (razí se)
           startovní kolečko 500 m
Ražení: kleště
Relace:  krátké 30 sec (2,5 min), příp. sprint 12 s
Limit:   120 min, sprint 60min
Časový rozvrh: sobota do 10:45 hod. příjezd, prezence

11:00 hod. start 00
Shromáždiště: Růžový Palouček, Liberec

(Loc 50°44'7.976"N, 15°1'3.781"E)
Startovné:  není
Doprava: 
autem:  Od  Turnova  na  druhé  křižovatce  (směr  Ještěd)  doprava  na
kruhový objezd sjet třetím výjezdem do kopce po mostě přes dálnici
rovně  přes  semafory  a  malý  kruhový  objezd  až  k dalšímu  většímu
kruhovému objezdu kde udržet směr rovně směrem na Ještěd. Zprava

se připojí k silnici tramvajové koleje, které po chvíli odbočí doprava a
zde odbočit doleva silničkou k lesu kde bude shromaždiště.
MHD:  Tramvají  z města  s měr  Horní  Hanychov  a vystoupit  na
předposlední  zastávce  Spáleniště.  Překročit  tramvaj  a  hlavní
silnici a pokračovat ulicí Hraběcí, dále k lesu směr Pláně k závoře
na vjezdu do lesa, cca 450m.
Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, se kterými budou  
           účastníci včas seznámeni.
Přihlášky: do 3.10.2019 počet lidí za oddíl a kategorii na adresu:

     E mail     bx.plus“at“volny.cz
Těšíme se na vaši účast!
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