
SZTM ROB LIBEREC, z.s.,SZTM ROB LIBEREC, z.s., Radioklub OK1KLCRadioklub OK1KLC   

Mistrovská soutěžMistrovská soutěž
II. stupně II. stupně 

Krajský přeborKrajský přebor
- klasická trať pásmo 2M- klasická trať pásmo 2M

Liberec 2022Liberec 2022

Místo konání: Místo konání:  Horní Hanychov býv.běžkařský areál Horní Hanychov býv.běžkařský areál

Datum konání:Datum konání: sobota  – 9.4.2022  sobota  – 9.4.2022 

Prezence:Prezence: kraj lesa na konci ulice Houbařská nedaleko zastávky kraj lesa na konci ulice Houbařská nedaleko zastávky
tramvaje  Spáleniště  -  předposlední  zastávka  /nejpozději  dotramvaje  Spáleniště  -  předposlední  zastávka  /nejpozději  do
10:25 hod./10:25 hod./

Start:Start: 10.30 hod příp. i dříve. 10.30 hod příp. i dříve.

Mapa:Mapa: Bývalý běžkařský areál 1:10000 Bývalý běžkařský areál 1:10000

Trať:Trať:  144 MHz - 5TX á1min + maják  144 MHz - 5TX á1min + maják

Technické ustanovení:Technické ustanovení: ražení do SI jednotek ražení do SI jednotek

Druh  soutěže:Druh  soutěže:  Mistrovská  soutěž  II.  stupně  pro  všechnyMistrovská  soutěž  II.  stupně  pro  všechny
kategorie.kategorie.

Pořadatel:Pořadatel: AROB ČR,  AROB ČR, SZTM ROB Liberec a DDM Větrník Liberec.SZTM ROB Liberec a DDM Větrník Liberec.

Organizační výbor:Organizační výbor:
Hlavní rozhodčí:Hlavní rozhodčí: Stanislav JelínekStanislav Jelínek
Stavba trati:Stavba trati: Stanislav Jelínek, Jan Klajl sn.Stanislav Jelínek, Jan Klajl sn.
Rozhodčí startu a cíle:Rozhodčí startu a cíle: Stanislav jelínekStanislav jelínek

Startovné: Startovné: nenínení

Doprava:Doprava: 50.7435775N, 15.0096953E  50.7435775N, 15.0096953E 
Na  předposlední  zastávce  tramvaje  vNa  předposlední  zastávce  tramvaje  v  Horním  Hanychově  –Horním  Hanychově  –
Spáleniště odbočit ke kolejím. Pak kousek podél kolejí a odbočitSpáleniště odbočit ke kolejím. Pak kousek podél kolejí a odbočit
do ulice Houbařská, která je lomená až kdo ulice Houbařská, která je lomená až k  lesu kde přibyly domy.lesu kde přibyly domy.
Parkování je zde omezené a nejlépe ještě před dojezdem vParkování je zde omezené a nejlépe ještě před dojezdem v  uliciulici
vlevo-Smotlachova.vlevo-Smotlachova.

PřihláškyPřihlášky do 7.4.2022 nebo na adresu  do 7.4.2022 nebo na adresu bx.plus'at'volny.czbx.plus'at'volny.cz

Poznámka:Poznámka: V V  případě náhlé změny k „horšímu“, jako je průtrž případě náhlé změny k „horšímu“, jako je průtrž 
mračen, případně prudkého poklesu denních teplot „hluboko“ mračen, případně prudkého poklesu denních teplot „hluboko“ 
pod 0°C, tak se závod odkládá na neurčito.pod 0°C, tak se závod odkládá na neurčito.
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