
UPRAVENÉ propozice  

Akademické mistrovství ČR v ROB — 2020 

pořadatel: ČAATS, z.s. Klub technických sportů MFF UK 
z pověření AROB ČR a ČAATS 

typ soutěže: mistrovská soutěž 1. stupně 
datum: sobota 17. října 2020 

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou  
oba mistrovské závody v jeden den bez možnosti ubytování.  
centrum:  Skalická myslivna – Oplany (Stříbrná Skalice, 49.9242317N, 14.8806772E) 
doprava: vlastními vozidly, pokud někdo potřebuje odvoz od vlaku/busu, ozvěte se s předstihem 
parkování: parkoviště u odbočky k myslivně (viz mapa), nezajíždějte až k ní 
činovníci: ředitel soutěže – Šárka Jelínková 
 hlavní rozhodčí – Jiří Pavlů, R1 
 stavitel tratí – Jiří Pavlů, R1,Šárka Jelínková, Zora Jelínková 
omezení: mistrovská soutěž je vypsána pouze pro studenty a studentky VŠ (tj. pro ty, kdo 

v tomto kalendářním roce byli alespoň jeden den studenty libovolné formy VŠ studia) 
kategorie: M, D (mistrovské), M-open, D-open (nemistrovské) 
mapy: Na Biči (stav 2014, revize 2016–2020), 1:15 000, velikost < A3. 
stravování: z vlastních zásob 
 pořadatel zajistí drobné občerstvení včetně teplého čaje v cíli obou závodů a guláš 

v cíli druhého závodu 
poplatky: startovné se pro akademické kategorie nevybírá, ostatní členové akademických oddílů 

(včas přihlášení) platí 100,-Kč (platí se při prezenci) 
přihlášky: emailem na jiri.pavlu@mff.cuni.cz do pondělí 12. října 2020, v přihlášce uveďte —  

jméno, příjmení, index AROB, číslo čipu SI, jméno VŠ a fakulty, ročník (ve šk. roce 
2020/2021, popř. kdy bylo studium ukončeno) a akademický oddíl 

program: prezence 9.45 – 10.10 
odevzdávka přijímačů obou pásem do 10.10 
start 0 (2 m) 11.00 (startuje se dle startovní listiny vyvěšené v místě shromaždiště; 
závodník je volán 10 minut před startem do přípravy) 
start 0 (80) 15 až 45 minut po doběhu do cíle prvého závodu (ze startu 1 na cíl 1 bude 
možné nechat převézt nejnutnější věci pro dobu před startem 2; závodník dostane na 
druhý závod novou mapu; do přípravy je volán 10 minut před startem) 
vyhlášení a ukončení soutěže proběhne přibližně v 16.00 resp. co nejdříve 
 
 

Prosíme, na shromaždišti a v průběhu celé soutěže dodržujte všechna 
aktuálně platná hygienická opatření. 

https://en.mapy.cz/s/buperupaza
mailto:jiri.pavlu@mff.cuni.cz


 
 

 


