
Tis u Blatna   25.-26. září 2021

Druh soutěže

25.9. -Mistrovství ČR ve foxoringu (Mistrovská soutěž I. stupně zařazená do NŽ) 

26.9.- Mistrovství ČR ve sprintu (Mistrovská soutěž I. stupně zařazená do NŽ)

Pořadatel

Radioklub OK1KYP z. s. Praha 4  (z pověření rady AROB ČR)

Organizační výbor
Ředitel soutěže: Marcela Šrůtová (R1)

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Zach (R1)

Stavitelé tratí: Jaroslav Zach (R1),  Pavla Šrůtová (R1)

Delegát: Barbora Matoušková (R2) ( náhradník Antonín Blomann - R1)

Datum a místo konání
25.. - 26.  září 2021  - Tis u Blatna (okr. Plzeň - sever)

Centrum soutěže
Tis u Blatna – louky na severním okraji obce (bude označeno lampionem a upřesněno v pokynech)

Kategorie dle pravidel ROB
MD12, MD14, MD16, MD19, MD20, D35, D45, D55, D65, M40, M50, M60, M70

Terén, mapy, zakázaný prostor
Zvlněný z 95% zalesněný. Mapy IOF měřítko 1 : 10 000 – 1 : 5 000

zakázaný prostor - mapy v okolí Tisu  (Jelení skok, Čertovka, Lidčina skála)



Vysílače
dle platných pravidel AROB ČR

Razící zařízení

SportIdent pro všechny kategorie a všechny závody.

Časový rozvrh
bude upřesněn v pokynech

sobota – foxoring start 00= 13:00,  neděle – sprint start 00= 10:30  

Ubytování+stravování
Rekreační středisko Lubenec,  Chýšská 229 – 590 Kč/noc vč.stravy – 2-6 lůžkové pokoje s lůžkovinami (97 míst)
- lze objednat pouze jako celek  „ubytovací balíček služeb“  nocleh se stravou (sobota večeře, neděle snídaně 
švédský stůl, neděle oběd) vč. rekreačního poplatku a parkování v areálu RS,  v případě zimy s vytápěním pokojů.

Poplatky

Startovné 160 Kč/závod    (pozdní přihlášky – zvýšené startovné 200 Kč)
Do 19. 9. 2021 prosím uhraďte veškeré poplatky na účet 2801183926 / 2010 -  variabilní symbol PSČ 
sídla oddílu  (výjimky prosím domluvit předem). Doklad o zaplacení předložte na prezenci.

Přihlášky
Nejpozději do 19.9.2021  přihlašovacím systému AROB : http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/prihlTis.php

Cizinci mohou použít přihlašování e-mailem   sruta@noveranet.cz   (přihláška je platná až po potvrzení o přijetí)

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR, se vztahuje hromadná 
pojistka ČOV.  Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník, u mládeže vedoucí 
oddílu a zákonný zástupce. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB.

Informace

Marcela Šrůtová, e-mail: sruta@noveranet.cz , tel.: (+420) 602 220 024

Tým organizátorů se těší na vaši účast.
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Protiepidemická a zdravotní opatření: 

Závodník a jeho doprovod se nesmí na soutěž dostavit, vykazuje-li známky jakéhokoli  respiračního onemocnění. 
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat opatření nařízená  pořadatelem. Na shromaždišti a ve startovním a 
cílovém prostoru je možné pohybovat se pouze s ochranou dýchacích cest. 

Účastníci dále předloží prohlášení s údaji uvedenými v příloze. U nezletilých podepisují prohlášení zákonní 
zástupci. 

 

Účastníci soutěže jsou povinni prokázat se jedním z dokladů:

a)  očkování proti Covid 19  (od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dnů) 

b) potvrzení o prodělání nemoci Covid 19  (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů) 

c)  absolvovali PCR test s negativním výsledkem a od provedení  testu neuplynulo více jak 72 hodin. 

d)  absolvovali  antigenní test s negativním výsledkem a od provedení testu neuplynulo více jak 48 hodin. 

Uvedené skutečnosti se prokazují potvrzením vydaným příslušným orgánem 

 

Shora uvedené skutečnosti může doložit za celý oddíl jeho vedoucí předložením soupisu účastníků s uvedením 
skutečností dle bodu a–d),  s přiloženými osvědčením či  potvrzením. 

 

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření nařízená  vládou, 
ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí. 


