
Propozice Krajského přeboru Prahy na „krátké“ Dlouhé trati 3,5 a 144 MHz. 
 

Pořadatel:  FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou L 8567, člen AROB, z pověření Asociace ROB ČR.  

 

Datum konání: 07. 05. 2022, sobota 
 

Druh soutěže: Krajský přebor Prahy, mistrovská soutěž 2. stupně na Dlouhé trati 80+2 metry klasika.  
 

Místo konání: Michelský les hotel Globus, odkaz https://mapy.cz/s/radacamumu ,GPS: 50.0339806N, 14.4754681E 
 

Doprava: metrem C do st. Roztyly, busem 135, 203 do zast. Dědinova, parkování v blízkosti startu je možné. 
 

Činovníci: Hl. rozhodčí, start, cíl: Martina Matoušková; start, cíl: Jana Sobotová, Eva Blomannová; stavba trati,  
ředitel soutěže: Antonín Blomann 
 

Mapa:  Hrádek 2020 1:10000, A4 
 

Razící systém: Sportident, v nouzi kleštěmi do mapy a malý lampion 15x15 cm (čipy můžeme omezeně půjčit).  
 

Startovné:  40 Kč (20 Kč/závod) 
 

Kategorie: MD12+, mohou se dle potřeby slučovat. Kategorie do MD16 nejsou dle platných pravidel.   
 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 

Občerstvení: v cíli obou pásem voda (možná se šťávou), v cíli i oplatky (a povzbudivá slova pořadatelů) 
 

Časový rozvrh: 10:30 – 11:00 prezentace, odevzdání přijímačů na 144 MHz s prvky připevněnými  k přijímači  
k převozu na předávku, pozdější příjezd je hlavně pro mimopražské. 
11:00 – start prvních závodníků v pásmu 80m. 
15:00 – předpokládaný konec závodu, vyhlášení výsledků na místě, či mailem a na webu.  
Kategorie do MD14 obdrží drobné ceny (případně dodatečně).  

    

Poznámka:   Startuje se v pásmu 80 m a 2 m s výměnou přijímačů v cíli 80-ky. Méně zdatní závodníci mohou 
absolvovat jen jedno pásmo podle své volby. V případě pásma 80 m musí doprovod zajistit návrat 
do cíle. V případě pásma 2 m budou dopraveni svým doprovodem na místo předávky do cca 11:30, 
proto musí být zapsáni cca do 11:00. Tito závodníci budou hodnoceni zvlášť (startovné 20 Kč).  

 

Přihlášky: do online tabulky a to příjmení, jméno, index a číslo čipu 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfL-zTZw1TqrrHVGKoKceWBbGizc5c8ZhJ-Iz2Ky-lw/edit?usp=sharing 
 do 6. 5. do 9 hod nejpozději, později jen mailem, popř. na místě se startovným 50 Kč. 
 

V Praze, dne 28. 04. 2022      Antonín Blomann 
 
 


