Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB
Pořadatel:

ROB Pardubice z.s. z pověření AROB ČR z.s.

Druh soutěže:

mistrovská soutěž
soutě I.stupně
Mistrovství ČR na krátké trati 3,5 MHz
Národní žebříč
říček na klasické trati 144 MHz

Místo konání:

Hradec Králové

Datum konání:

3.-5.6.2022

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí cíle:
Delegát:
Stavba tratí:

Martina Lásková
Jitka Šimáčková
čková R1
Pavel Hora R1
bude přidělen
ř ělen AROB
Martina
artina Lásková R2, Jitka Šimáčková
ková R1, Karel Jirásek R2

Kategorie:

dle pravidel ROB

Závodní prostor: okolní lesy mě
ěsta Hradec Králové v okruhu 5 km od středu
stř
města
UPOZORNĚNÍ:

dnem vydání propozic včetně
v
jejich uveřejnění
ní na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !

Terén:

kontinentální, zalesněno
zalesn
90-95 %

Vysílače:

pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 6-8 m
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (lomený dipól)
Sport Ident pro všechny kategorie

Razicí zařízení:

Centrum soutěže: Autokemp Stříbrný Rybník, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové
GPS: 50°12'11.91"N 15°53'39.98"E
Prezence:
Ubytování:
Stravování:

dne 3.6.2022 od 18:00 do 22.00 h v centru soutěže
Autokemp Stříbrný Rybník – v chatkách pro 12 osob. Po vyčerpání kapacit
možnost domluvit přespání ve stanu.
v kempu – sobota (snídaně, večeře), neděle (snídaně, oběd)

Technické údaje: ražení kontrol – systém Sport Ident
kmitočty vysílačů – dle pravidel (bude upřesněno v pokynech)
Poplatky:

startovné

170 Kč/závod

Ubytování

600/ PÁ-NE (možnost ubytování jen
dvě noci)
90/den , možno parkovat mimo areál.

parkování
stravování
snídaně
oběd, večeře

140,- Kč
150,. Kč

Pojištění:

účastníci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV
závodníci startují na vlastní nebezpečí

Přihlášky:

do 25.5..2022 v přihláškovém formuláři na e-mail:
martina.laskova1@seznam.cz
Podáním přihlášky účastník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat
závod v ROB.
do 25.5..2022 na účet č. 250324390/0300
ROB Pardubice z.s
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Poplatky:
Název účtu:

Pozdní přihlášky: pro závodníky přihlášené po termínu se zvyšuje startovné o 50%,
pro pozdě přihlášené nemusí být zajištěno stravování a ubytování
Program:

Pátek 3.6.2022 18.00 – 22.00 h příjezd, prezence
20.00 – 22.00 h – trénink pro obě pásma
Sobota 4.6.2022
start 00 – 10:00 v pásmu 144 MHz
Neděle 5.6.2022
start 00 – 10:00 v pásmu 3,5 MHz

Jídelníček:

Sobota 4.6.2022
snídaně – formou výběrového stolu čerstvé pečivo, míchaná vajíčka, výběr
uzenin a sýrů, mléčné výrobky, nápoje
večeře – fazolová s uzeninou
francouzské brambory, kyselá okurka

Neděle 5.6.2022
snídaně – formou výběrového stolu čerstvé pečivo,
čivo, míchaná vajíčka,
vají
výběr
uzenin a sýrů,
ů, mléčné
mlé
výrobky, nápoje
oběd – Česneková s bramborem
1. Pečená
čená vepřová
vepř
krkovice, fazolové lusky, pečené
čené brambory
2. Ovocné knedlíky sypané cukrem

Upozorňujeme, že v areálu bude (PÁ-NE)
(PÁ
probíhat akce – víkend elegance, tedy bude kolem
k
areálu
poměrně živo. V sobotu večer
er bude i živý koncert, tak se omlouváme za možné narušení večerního
ve
odpočinku.

Soutěž podporují:
ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO
ORIENTAČ
BĚHU
ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

MĚSTSKÉ LESY HRADEC KRÁLOVÉ
ÁLOVÉ

MĚSTO PARDUBICE

