
 

  

 

 

PROPOZICE – Přebor Ústeckého kraje 

Závod na krátké trati v pásmu 144 MHz 
Fáborková trať v pásmu 3,5 MHz 

 

Pořadatel:  AROB ČR z.s. 
AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p.s.  

Doubravka č. 104, Teplice 415 01  

Oddíl radiového orientačního běhu ETE 
   www.hrad-doubravka.cz  
 

Datum a místo konání: sobota 2. října 2021, Doubravka, Teplice 

parkování na hradě Doubravka, při průjezdu hlavní bránou vlevo u 

garáží a dále v prostoru na hradbách. V případě nedostatku místa 

lze využít i prostor na nádvoří hradu. 

Druh soutěže:   2. stupně  

 
Činovníci: 

Ředitel soutěže:   Pavel Mach 

Hlavní rozhodčí:   Iveta Machová 

Stavitel tratě:   Ota Samsony, Iveta Machová 

 

Kategorie:                MD 9-60   

     

Pásmo:    KT 144 MHz, fáborková trať 3,5 MHz 

     

Mapy:    Doubravka 
Terén:     kopec, zalesněný, přilehlé louky a lesíky  

 

Technická ustanovení: 5 vysílačů, značení kontrol-SI jednotky, lampiony (v případě 

poruchy SI jednotek ražení do mapy) 

 

Limit pro všechny kategorie 150 min.  

 

Startovné:   není 

 

Časový harmonogram: od 12,00 do 13:00 hod. příjezd a prezence v předsálí RS hradu 

13:00 Start prvního závodníka 

Průběžně v případě zájmu začátečníků fáborková trať v pásmu 3,5 MHz, 3 vysílače 

17:00 Ukončení závodů, vyhlášení výsledků, posezení (buřtění)  

 

Start: intervalový, startovní kolečko 500 m, koridor cca 60 m, start 

z nádvoří hradu 

Cíl:    nádvoří hradu 

 
Poznámky: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Účastníci se na vyzvání organizátora prokazují platným 

PCR či antigen testem při příjezdu.  

Další možností je, že osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 

osobou, s negativním výsledkem (přiveze si svůj test). Děti od 6 do 12 let prohlášením rodičů.  

Všichni účastníci budou dodržovat protiepidemická nařízení (dodržujte vzdálenost 1,5 m, omezte přímý kontakt, 

dodržujte hygienu).  

 

Přihlášky:    do pátku 1.10.2021 do 14 hod. emailem na hima@volny.cz  jméno, index, číslo 

čipu, kategorie. Do soboty 2.10.2021 do 13,00 hod. v místě osobně 

Kontakt:    Iveta Machová, 604761927 
hima@volny.cz  

 

Teplice 23.9.2021 
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