Propozice

Mistrovství ČR v DT a NT ROB 2022
Mistrovství ČR na dlouhé a noční trati
v radiovém orientačním běhu
29. - 30.4.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh soutěže: Mistrovská soutěž I.stupně pro kategorie MD16 a starší
zařazená do NŽ 2022 (M ČR).

Centrum závodu a prezentace:
DDM Větrník, Riegrova 16, PSČ 460 01 Liberec
Souřadnice GPS 50.7765775N, 15.0798053E

Pořadatel:

Z pověření AROB -SZTM ROB Liberec,z.s.+DDM Větrník,
AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka a radiokluby OK1KPU a
OK1KLC

Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Prezence:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:
Vedoucí startu:
Vedoucí předávky:
Vedoucí cíle:

Ing. Jan Klajl ex OK1VHS
Ing. Baxa Jaromír, OK1JBX
Ing.. Iveta Machová
RNDr. Jan Baxa, PhD (R1)
RNDr. Jan Baxa, PhD (R1), Stanislav
Jelínek (R2)
Ing.. Iveta Machová (R1)
Ing. Jan Klajl ex OK1VHS
Ing. Pavel Šrůta, ex OK1UP (R1)

Kategorie:
D16, D19, D20, D35, D45, D55, D65
M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70

Závody:
29.dubna - E1 - Mistrovství ČR na noční trati v pásmu 80m – Lidové sady
30.dubna - E2 - Mistrovství ČR na dlouhé v pásmu 2m a 80m – Na Rozkoši
Mapy: IOF, měřítko 1:10000, ekvidistance 5m, A4 prodl.

Doklady: Členové AROB ČR registrační průkaz.
Doprava:
Vlakem: do stanice Liberec a tramvají směr Lidové sady a vystoupit na
předposlední zastávce Riegrova.
Autobusem: do zastávky Liberec Fügnerova a tramvají směr Lidové sady a
vystoupit na předposlední zastávce Riegrova.
Autem: Do Liberce a držet se cedulek směr ZOO. Parkování je možné
v přilehlých ulicích, avšak pouze do 8hod a a také cca 400m vzdálené točně
tramvaje na konečné stanici Lidové sady, avšak bezplatně zřejmě pouze do 8
hod. Pozor složitá dopravní situace na silnici R35 na průjezdu Libercem.
Doporučení zavčasu sjet na objízdné trasy.

Ubytování:
Nocleh z pátku na sobotu bude zajištěn v tělocvičně DDM kde
je sice několik žíněnek, ale doporučuji kromě spacáku i
karimatku.
Poplatky:
1. Startovné

1. závod M ČR noční trať v pásmu 80m á 50,-Kč, pro kat.
D55,65 a M60,70 á30,-Kč.
2. závod M ČR dlouhá trať v pásmu 2m a 80m á 50,-Kč, pro
kat. D55,65 a M60,70 á30,-Kč.
Tato cena platí do 25.4.2022, od 26.4.2022 je startovné
dvojnásobné.
2. Zapůjčení čipu sportident
20,-Kč/závod (při ztrátě 800,-- Kč/ks)
3. Ubytování
nocleh v tělocvičně je bezplatný.
4. Stravné
Strava se nezajišťuje
Předběžný časový rozvrh:
29.4.pátek Závod na noční trati v pásmu 80m (TX na 1 frekv.) limit=120 min
18 – 21 hod. příjezd, prezence, ubytování
20:00-20:30 hod trénink 80m
21:45 hod startovní čas 00
30.4.sobota Závod na dlouhé trati (5TX 2m,M,5TX 80m,M) limit = 240 min
8:30-9:00 hod – trénink na obou pásmech
9:00 – odjezd na start vlastními auty na shromaždiště
9:45 – odchod na start
10:30 hod startovní čas 00
15: 00 – vyhlášení výsledků z obou závodů na shromaždišti
Doprava do prostoru shromaždiště Na Rozkoši vlastními vozidly, kde bude
parkování. Odchod do startovního je společný a z cíle to bude dochodové
vzdálenost.
Přihlášení na známém přihlašovacím formuláři nejpozději do 25.4.2022

vysledky.ardf.cz/DT_Noc_Lib
Poplatky uhraďte bank.převodem nebo složenkou na účet do 25.4.2022:
název účtu:
SZTM ROB Liberec
číslo účtu:
5891190399/0800 – Čsp
VS:
PSČ oddílu
Každý oddíl nebo jednotlivec se v případě žádosti pořadatele prokáže
u prezence dokladem o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie
výpisu z účtu).
Další informace:
 K záznamu nalezených kontrol a dosažení cíle bude použito u všech
kategorií elektronické zařízení SPORTident (SI kontroly, SI čipy).
V případě technických komplikací si pořadatel vyhrazuje právo použít
klasické ražení.
 Závodníci startují na vlastní nebezpečí.





Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, se kterými budou účastníci
včas seznámeni v pokynech.
Pro oba závody budou použity vysílače na dvou různých kmitočtech.
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU).

Zakázané prostory:
Od 15.3.2022 Mapy v okolí Lidových sadů v Liberci, Roimund a Na Rozkoši u
Jitravského sedla a Jitravského vrchu.
Upozornění: Všichni závodníci jsou povinni projít cílem vyjma naléhavých
případů. Pořadatelé prosí o udržování čistoty v obci i v okolí.
Za organizační výbor:

Ing. Machová Iveta
Ing. Baxa Jaromír

