
 

 

 

 

 

 
 

SLOVO ÚVODEM 

Dycky Písek!!! 

Vážení příznivci, 

opět, stejně jako každý rok, se nám moc moc chce 

pořádat Přátelák v klasické podobě. Bohužel jaká 

bude situace v říjnu je velké věštění z křišťálové 

koule, kterou ani nemáme. 

Proto jsme se rozhodli jít na jistotu a letošní 

(loňský) Přátelák uspořádat v nouzové variantě. 

Budeme si tedy trochu hrát na orienťáky a s tím 

spojené shromaždiště, žádné ubytování, žádné jídlo 

a takové podobné radosti. Radost z toho nemáme, 

ale lepší než rušit závody na poslední chvíli. 

V Písku máme tedy vše připraveno. Mapy, pravda, 

byste teoreticky mohli trochu znát. Nicméně 

vzhledem ke Covidové pauze a řádění kůrovce bude 

praxe jiná. Nebojte, terén jsme proběhli a mapy 

zaktualizovali. 

A příští rok, pevně doufáme, že závody již budou 

v klasické podobě, na jakou jsme všichni zvyklí. 

Těšíme se na vás. 

DRUH SOUTĚŽE 

Mistrovská soutěž I. stupně v ROB 

E1 Mistrovství ČR na klasické trati v pásmu 

144 MHz, NŽ ČR 2021 

E2 Mistrovství ČR na klasické trati v pásmu – 

klasická trať 3,5 MHz, NŽ ČR 2021 

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 

16. - 17. 10. 2021, Písek 

ORGANIZÁTOŘI 

Ředitel:   Dalibor Matoušek 

Hlavní rozhodčí: Antonín Blomann 

Stavba tratí:   Tomáš Hladina 

Vedoucí startu: Filip Cernetic 

Vedoucí cíle:   Karel Zeman 

Delegát:      Karel Fučík 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Sobota 16. 10. 2021: 

10,30-12,30  Příjezd na shromaždiště 

12,00   Start 00  

Neděle 17. 10. 2021: 

09,00-10,30  Příjezd na shromaždiště 

10,00  Start 00  

ORGANIZACE STARTU, CÍLE, 

SHROMAŽDIŠTĚ 

Doprava na start a cíl je individuální (pěší) ze 

shromaždiště určeného pořadatelem. 

Vzdálenost ze shromaždiště na start nebo z cíle na 

shromaždiště bude max. 2,5 km. 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ 

Kategorie: 

D12, D14, D16, D19, D20, D35, D45, D55, D65 

M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70 

Terén: 

Náročný, jak již víte, kopcovitý, z 85 % zalesněný 

(klesá nám to…). 

Mapy, zakázaný prostor: 

Přátelský Písek II (severní část), 1:10 000,  

stav 2015, revize 2020(21), rozměr A3. 

Zakázaný prostor je dán mapami: Mehelnik, Jarník, 

Amerika, Provazce, Hromová jedle. 

Razící zařízení: 

SPORTident pro všechny kategorie 

Soutěžní pásma: 

závod sobota 16. 10. 2021, klasická trať 144 MHz 

závod neděle 17. 10. 2021, klasická trať 3,5 MHz 

Vyhodnocení: 

Všechny závody budou vyhodnoceny samostatně. 

Celkovým vítězem Poháru přátelství 2021 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.  

KONTAKTY 

 

Filip Cernetic 737 207 300 

Tomáš Hladina 724 532 392 

pratelak@foxklub.cz 

http://pratelak.foxklub.cz 

 

SPONZOŘI: 

 
 
 
 
 
 

¨¨ 
 
 
 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ, STRAVA: 

Ubytování ani stravu pořadatel nezajišťuje 

 

STARTOVNÉ: 

    200,-Kč/závod 

Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle 

možností pořadatele max. na dvojnásobek. 

Nevyužité startovné se zpět nevyplácí. Startovné 

obsahuje nově zavedený poplatek Lesům Města 

Písek. 

PROTIEPIDEMICKÁ A ZDRAVOTNÍ 

OPATŘENÍ 

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně 

platná protiepidemická opatření nařízená vládou, 

ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou 

stanicí. 

Závodník a jeho doprovod se nesmí na soutěž 

dostavit, vykazuje-li známky jakéhokoli respiračního 

onemocnění. Účastníci soutěže jsou povinni 

dodržovat opatření nařízená pořadatelem. 

PŘIHLÁŠKY, PLATBA 

Do 8. 10. 2021 spolu se zaplacením všech poplatků, u 

později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme 

až dvojnásobné startovné! 

Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně 

elektronicky formulář uvedený na webových 

stránkách závodu. 

 

Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že je 

zdravotně způsobilý absolvovat závod v ROB. 

 

Číslo bankovního účtu: 

159 416 649/5500 Jako variabilní symbol použijte 

PSČ z adresy Vašeho oddílu. 
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