Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB

DLOUHÁ TRAŤ

144 MHz

Maršovy Chody 4.4.2020

Pořadatel

: Radioelektronika Cheb z.s z pověření AROB ČR

Druh soutěže

: mistrovská soutěž I.stupně
Mistrovství ČR na dlouhé trati (pásmo 144 MHz)

Místo konání
Datum konání

: Maršovy Chody, okr. Tachov
: 4.4.2020

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Stavba trati
Delegát

: Miroslav Vlach st. R1
: Vlasta Vlachová R1
: Miroslav Vlach st. R1
:

Kategorie
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ
Terén

: dle pravidel ROB
: prostor mapy Studánka, Bavorská cesta
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !
: kontinentální, zalesněno 90 %

Vysílače

: pásmo 144 MHz – ANT horizontální (křížený/lomený dipól)

Razicí zařízení

: Sport Ident pro všechny kategorie

Centrum soutěže

: Restaurace Maršovy Chody – fotbalové hřiště (šatny/sál)

Ubytování

: nezajištěno, lze využít ubytování v RS Přimda (viz níže)

Stravování

: zajištěno občerstvení po závodu (gulášová polévka, nápoje)

Poplatky

: startovné – 160 Kč
: poplatky je nutno uhradit do 26.3.2020 na účet č. 2700227205/2010
Název účtu: Radioelektronika Cheb
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Pojištění

: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV

Přihlášky

: na předepsaném formuláři do 26.3.2020 na adresu umy@seznam.cz

Pozdní přihlášky

: do 1.4.2020 – zvýšené startovné = 200 Kč

Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat závod v ROB.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Časový rozvrh:
Sobota 4.4.2020

do 09.00 hod příjezd a prezentace
08.30 – 08.50 h trénink v místě prezence
09.05 hod – odjezd na start autobusem pořadatele
10.00 hod start 00
15.00 hod předpokládané ukončení soutěže, vyhlášení výsledků

Technická ustanovení:
Kmitočty vysílačů
Rychlost klíčování
Limit
Start
Mapa

: 1-5 = 144.525 MHz; R1-R5 = 145,250 MHz; M = 144,850 MHz
: 50 PARIS
70 PARIS
50 PARIS
: 200 minut
: intervalový
: 1:15000, rozměry A4+, není vodovzdorně upravená
stav léto 2015/ revize - březen 2020

Výměna mapy
od kontroly č. 1 povede přerušovaný koridor na občerstvovací stanici, kde závodník obdrží
mapu pro druhou polovinu závodu
Občerstvovací stanice:
Nápoje – čaj, voda; čokoláda, banán, oplatka
Parkování

: v areálu u fotbalového hřiště nebo v obci Maršovy Chody

Možnost ubytování – individuální objednávka:
Rekreační středisko Přimda s.r.o. Severní 284, Přimda, PSČ 348 06, e-mail:
info@primda.com, telefon : +420 733 506 107 – Lenka Saliová
www.primda.com,
ceník ubytování:
1
2
3
4

osoba
osoby
osoby
osoby

samostatně na pokoji
společně na pokoji =
společně na pokoji =
společně na pokoji =

= 500 Kč/noc
600 Kč/noc (za jednu osobu je to 300 Kč)
700 Kč noc (za jednu osobu je to cca 233 Kč)
800 Kč/noc (za jednu osobu je to 200 Kč)

Objednávku k ubytování je třeba zaslat do 20.3.2020, do poznámky uveďte „závody
ROB“.

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

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky:
Lesní správa Přimda

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, chovejte se v lese
ohleduplně.

Akce se koná se souhlasem obcí Studánka, Částkov, Staré Sedliště
a Dlouhý Újezd
Oddíl ROB Cheb podporuje:
Město Cheb

Podporujeme děti nemocné cystickou fibrózou

Mapa centra soutěže:

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

