Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček ROB
Hořice 18.-20.9.2020
18. 20.9.2020

Pořadatel:

ROB Pardubice z.s. , ROB Česká Skalice z.s.
z pověření
ěření AROB ČR z.s.

Druh soutěže:

mistrovská soutěž
soutě I.stupně
Mistrovství ČR ve foxoringu
Mistrovství ČR na krátké trati 144 MHz

Místo konání:
Datum konání:

Hořice
ice v Podkrkonoší
18.-20.9.2020
20.9.2020

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Delegát:
Stavba tratí:

Karel Jirásek
Jitka Šimáčková
čková R1
bude určen
čen radou AROB
Jitka Šimáčková
čková
ková R1, Martina Lásková R2, Karel Jirásek R2

Kategorie:
dle pravidel ROB
Závodní prostor: prostor mezi obcemi: Konecchlumí, Mlázovice, Podhorní Újezd a Mezihoří
Meziho
UPOZORNĚNÍ:

dnem vydání propozic včetně
v
jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !

Terén:
Vysílače:

kontinentální, kopcovitý s převýšením do 150m
foxoring – Microfox 3,5 MHz,
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (lomený dipól)
Sport Ident pro všechny kategorie

Razicí zařízení:

Centrum soutěže: Kemp Alegro, Dachova 2198, 508 01 Hořice
Ho
GPS: 50.3873139N, 15.6363678E
Prezence:
dne 18.9.2020 od 19:00 do 22.00 h v centru soutěže
sout
Ubytování:
Kemp Alegro, Dachova 2198, 508 01 Hořice
Ho
Stravování:
v kempu – sobota (snídaně,
(snídan večeře), neděle (snídaně,
ě, oběd)
obě
snídaně – 75,-- Kč, oběd – 95,- Kč, večeře – 95,- Kč
Doprava v místě: autobusem dle pokynů
pokyn pořadatele
Technické údaje: ražení kontrol – systém Sport Ident
kmitočty
čty vysílačů – dle pravidel (bude upřesněno
ěno v pokynech)
Poplatky:
Ubytování:

startovné – 160/ závod
170/den

Parkování:

parkování v areálu bez poplatku

Pojištění:

účastníci
astníci jsou pojištěni
pojišt
hromadnou pojistkou ČOV
závodníci startují na vlastní nebezpečí
nebezpe

Doklady k prezenci: registrační
ční průkaz
prů
Přihlášky:

Poplatky:
Název účtu:

do 8.9.2020 v přihláškovém
př
formuláři na e-mail:
mail: kopecek@rob-pce.cz
kopecek@rob
Podáním přihlášky
řihlášky účastník
ú
stvrzuje, že je zdravotně
ě způsobilý
způ
absolvovat
závod v ROB.
do 8.9.2020 na účet
ú
č. 250324390/0300
ROB Pardubice z.s
Variabilní symbol = PSČ
PS sídla oddílu ROB

Pozdní přihlášky: pro závodníky přihlášené
přihlášené po termínu se zvyšuje startovné o 50%,
pro pozdě
ě přihlášené
řihlášené nemusí být zajištěno
zajišt no stravování a ubytování
Program:

Pátek 18.9.2020 19.00 – 22.00 h příjezd, prezence
20.00 – 22.00 h – trénink pro obě pásma
Sobota 19.9.2020
Mistrovství ČR na krátké trati 144 MHz
Neděle 20.9.2020
Mistrovství ČR ve foxoringu

Jídelníček:

Sobota 19.9.2020
snídaně – formou bufetu
večeře – vývar, plněné
pln
bramborové knedliky a zelí
Neděle 20.9.2020
snídaně – formou bufetu
oběd – bramborová polévka, holanský řízek
ízek a brambor

Soutěž podporují:
ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO
ORIENTAČ
BĚHU
ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

