
17.11.2022
(čísla výše znamenají počet kilometrů, vysílačů a závodníků v libovolném pořadí)

Krajský přebor v ROB na dlouhé trati v pásmu 3,5 MHz a foxoringu

Pořadatel: SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou
Datum konání: čtvrtek 17. 11. 2021
Místo konání: lesy mezi MČ Brno Lesná, Soběšice, Útěchov a Bílovice nad Svitavou
Ředitel závodu a hlavní rozhodčí: Ondřej Stehlík
Soutěžní kategorie:
Borci – 11 vysílačů (R1-R5 - foxoringové, 1-5, M), doporučený start: konečná tram. Čertova 
Rokle
Light – 6 vysílačů (1-5, M), doporučený start: autobus. zast. U Buku.
Startovné: 0 Kč
Přihlášky: do 16. 11. přes přihlašovací systém GBM, ve tvaru Jméno, Příjmení, obvyklá 
kategorie, index, SI čip. Adresa: https://prihlasky.skradiosport.cz/events/dlouha-trat-s-
prekvapenim/
Pokud o vás nebudeme vědět, riskujete, že na vás v cíli nikdo nebude čekat a 
nedostanete odměnu!
Kdo nemá registraci, pošlete přihlášku mailem na ondrej.stehlik.brno@gmail.com
Prezence: nebude
Start: od 10:15 v Čertově Rokli, nebo nad Soběšicemi u zastávky u Buku pro kategorii 
Light. V čase startu začíná závod všem závodníkům – kdo chce vyhrát, nesmí prošvihnout
start!
Cíl: Nad Tratí 844, Bílovice nad Svitavou (u traktoru)
Limit: do 17:00, v 16:00 vypínáme vysílače
Ražení: Na kontrolách budou umístěny možná stojany s lampionem 30x30 cm a 
jednotkou SI, na foxoringových kontrolách jen jednotka SI
označenou číslem kontroly. 
Mapa: 1:20 000, E=5m, formát A3, bude k dispozici ke stažení 24 hodin před akcí / k 
vyzvednutí u Jirky Marečka večer před závodem, kde si zároveň vymažete čip – po 
domluvě i na tréninku v úterý
Frekvence vysílačů:
1 – 5 3,530 MHz
R1 – R5 3,570 MHz (foxoringové vysílače – trvale vysílající)
M 3,600 MHz

Trať: Na pořadí vyhledávaných kontrol nezáleží, foxoringové kontroly můžete vyhledávat 
průběžně mezi klasickými, ale nemusíte

Povinná výbava závodníka: viditelně umístěná trikolora

Doprava na start: vlastní, využijte hromadnou dopravu

Zákaz vstupu do lesa nad Soběšicemi směrem k Melatínu! Z důvodu kůrovcové těžby 
platí zákaz vstupu do lesa v ohraničené oblasti: https://www.slpkrtiny.cz/omezeni-vstupu-
do-lesa-1-11-2022-31-1-2023/ 

Odměny pro všechny přihlášené závodníky, kteří dojdou do cíle zajištěny !!!!




