POŘADATEL
FOX – klub Praha z.s. (AFK), oddíl ROB, Praha 4,
vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou
značkou L 8567, člen AROB, z pověření AROB ČR.
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM
SOUTĚŽE

SLOVO ÚVODEM
Dycky Písek!!!
Přátelé, stala se taková nemilá věc, kvůli situaci
covid neproběhly závody OB a nové prostory
budeme mít k dispozici až za rok.
Co s tím? V Písku vše připraveno a mapa není? Pak
jsme se koukli na výsledky loňského nedělního
závodu a řekli si, jim se v tom lese líbí, pojďme do
toho ještě jednou.
Rada nám to schválila a znovu se proběhneme
v prostorách roku 2018 a 2019.
Vše bude jako vloni, jen tratě trochu ohneme.
Jako vždy vás čeká krásný Písek, milí lidé a super
pořadatelé, přátelské tratě a hezké počasí.
A užijeme si to i přes situaci jaká je!
Těšíme se na vás.
DRUH SOUTĚŽE
E1 Mistrovská soutěž I. stupně v ROB – klasická
trať 144 MHz, NŽ ČR 2020
E2 Mistrovská soutěž I. stupně v ROB – klasická
trať 3,5 MHz, NŽ ČR 2020

2. - 4. 10. 2020, Písek
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická
škola Bedřicha Schwarzenberga
Lesnická 55, Písek

TECHNICKÉ USTANOVENÍ
Kategorie:
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D45, D55, D60
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70
Terén:
Náročný, jak již víte, kopcovitý, z 90 % zalesněný.

ORGANIZÁTOŘI
Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:
Vedoucí startu:
Vedoucí cíle:
Delegát:

Neděle 4. 10. 2020:
7,30 - 9,00
Snídaně
9,30
Start 00
12,00 – 14,00 Oběd
do 15,00
Vyhlášení výsledků Poháru přátelství
2020

Antonín Blomann, R1
Tomáš Hladina, R1
Tomáš Hladina, R1
Filip Cernetic, R1
Karel Zeman, R1
Karel Fučík, R1

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 2. 10. 2020:
18,00 - 21,30 Prezence
20,00 - 21,30 Trénink na klasiky 144 a 3,5 MHz
Sobota 3. 10. 2020:
7,30 - 9,00
Snídaně + balíček
10,30
Start 00
17,30 - 19,00 Večeře
19,30
Vyhlášení výsledků závodu

Mapy, zakázaný prostor:
Přátelský Písek II (severní část), 1:10 000,
stav 2015, revize 2020, rozměr A3.
Zakázaný prostor je dán mapami: Mehelnik, Jarník,
Amerika, Provazce, Hromová jedle.
Razící zařízení:
SPORTident pro všechny kategorie
Soutěžní pásma:
závod sobota 3. 10. 2020, klasická trať 144 MHz
závod neděle 4. 10. 2020, klasická trať 3,5 MHz
Vyhodnocení:
Všechny závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým
vítězem Poháru přátelství 2020 se stává závodník s nejvíce
kontrolami a s nejlepším dosaženým časem dohromady ze
všech závodů.
Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných
družstev o putovní pohár přátelství. Družstva budou složena
závodníky z kategorií MD12-14 + MD16-20 + M40- D35-.

Družstva musí být složena ze závodníků jednoho oddílu. Do
celkového hodnocení družstev se počítá umístění (součet
všech za všechny závody), je-li někdo PL, D, N potom se mu
počítá jako umístění počet závodníků v nejvíce obsazené
kategorii. Nahlašovaní jednotlivých družstev bude probíhat
na startu sobotního závodu. Pohár si vítěz odveze
natrvalo, podle přání Petra Hrabáka, který ho zaplatil.
KONTAKTY

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování:
A) Na zemi v tělocvičně VOŠL a SOŠL
(Lesnická 55, Písek)
Nutný vlastní spacák a karimatka.
70,- Kč /osoba a noc
(Kapacita nejistá, podle aktuální covid
situace, rozhoduje pořadí přihlášek)
B) Na pokojích VOŠL a SOŠL
(Lesnická 55, Písek)
Třílůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením.
290,- Kč / osoba a noc

STARTOVNÉ:

Filip Cernetic 737 207 300
Tomáš Hladina 724 532 392
pratelak@foxklub.cz
http://pratelak.foxklub.cz

165,-Kč/závod
Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle
možností
pořadatele
max.
na
dvojnásobek.
Nevyužité startovné se zpět nevyplácí. Ve
startovném máte dopravu z centra soutěže na start
a z cíle do centra soutěže, zajištění závodu, malé
občerstvení v cíli.

SPONZOŘI:
STRAVA (ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU
VYHRAZENA):

¨¨

Strava je zajištěna v jídelně VOŠL a SOŠL
Snídaně:
70,- Kč/porce
So - pečivo, míchaná vejce, máslo, med nebo
džem, cornflakes, mléko, čaj

Ne - pečivo, obložený talíř, máslo, med nebo
džem, rýžová kaše, čaj
Balíček SO: 85,- Kč/porce
plněná pletýnka se šunkou, tavený sýr,
rohlík, sušenka, voda
Večeře SO: 100,- Kč/porce
drůbeží vývar, vepřový plátek, rýže, salát
Oběd NE:
105,- Kč/porce
čočková polévka, kuřecí řízek, brambor

PŘIHLÁŠKY, PLATBA
Do 21. 9. 2020 spolu se zaplacením všech poplatků, u
později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme
až dvojnásobné startovné!
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně
námi
přiložený
formulář
(velice
nám
tím
zjednodušíte práci)!!!
e-mail: pratelak@foxklub.cz
Pokud nebude příjem přihlášky do tří dnů potvrzen,
neváhejte nás kontaktovat.
Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že
zdravotně způsobilý absolvovat závod v ROB.

je

A pokud vám není dobře, tak zůstaňte doma a my
vám vrátíme startovný, ať se o nás nemluví ve
zprávách..
Číslo bankovního účtu:
159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte
PSČ z adresy Vašeho oddílu.

