SK RADIOSPORT z.s.
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
www.skradiosport.cz, e-mail marecek@ok2bwn.cz, tel. 602531222

PROPOZICE
1. oblastní soutěže Jihomoravského kraje v rádiovém orientačním běhu
Pořadatel: Asociace ROB ČR, SK RADIOSPORT z. s.
Typ soutěže: mistrovská soutěž 2. stupně
Termín, místo konání: neděle 20. 3. 2022, Tetčice
Centrum soutěže: u restaurace Rybářská bašta (49°10'23" N, 16°25'19" E)
Časový rozvrh: do 10:30 příjezd, prezentace
11:00 start závodu 3,5 MHz, pro liniové kategorie 144 MHz
start závodu 144 MHz bude probíhat průběžně po doběhu závodníků z 3,5 MHz
Činovníci soutěže: ředitel: Petr Hrouda; hlavní rozhodčí: Pavel Krejčí, R2; stavba tratí: Petr Hrouda, R2
Kategorie: D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D45–, D55–, M12, M14, M16, M19, M20–, M40–, M50–, M60–,
MD20K (kratší trať pro příchozí, „turisty“ a dospělé začátečníky). Dopoledne liniová trať pro kategorie
MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící). V případě menšího počtu než tří přihlášených si
pořadatel vyhrazuje právo na
sloučení kategorií nebo zrušení linie.
Doprava: Vlakem do Tetčic (příjezd od
Brna 9:06, 10:11), od nádraží 1300
metrů po žluté značce (viz plánek).
Autem ideálně přes Kývalku do Tetčic,
v obci první uličkou vlevo a pak
rovně za nosem, posledních 400
metrů po hliněné cestě. Nelekejte se
zákazu vjezdu na cestu za koncem
zástavby, pro hosty je příjezd
k restauraci normálně možný, a kdo
chce mít jistotu že v úseku úzkého
úvozu nikoho nepotká, ať vyšle
spolujezdce napřed.
Parkování před restaurací.
Mapa: Omický les, 1 :10 000, E 5 m, stav 2020 (bez zakreslených změn).
Limit: 120 minut pro každý závod.
Ražení: SportIdent, jednotky v kontaktním režimu.
Tratě: 3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky, startovní kolečko 500 m.
Pro děti dopoledne liniová trať v pásmu 144 MHz dle zaběhlých pravidel.
V případě nepříznivého počasí může být odpolední závod po dohodě s účastníky odvolán.
Vzdálenosti: start i cíl obou závodů poblíž, zhruba 200 metrů, bude upřesněno v pokynech.
Shromaždiště: Stoly a lavice venku před restaurací, pro případ deštivého počasí bude k dispozici krytá
pergola. Restaurace normálně otvírá v 11 hodin, pro nás by měl být umožněn přístup zhruba po desáté
hodině, abychom mohli před závodem využít záchody (choďme tam a ne za barák, nebuďme prasata).
Pohyb na shromaždišti a případné posezení v restauraci dle epidemických pravidel platných v den
konání závodu.
Technické parametry: Frekvence a výkon vysílačů stejné jako na jiných závodech oblastní úrovně.
Startovné: 40 Kč/závod, děti (MD16 a mladší) 20 Kč/závod. Splatno na místě.
Přihlášky: do středy 16. 3. 2022, přihláškový systém na adrese http://fcart.xf.cz/rob220320/;
pozdější dohlášky na e-mail svata@sci.muni.cz, v omezené míře na místě do uzavření prezentace.
Informace: Petr Hrouda, e-mail svata@sci.muni.cz, tel. (+420)607534211.
Parametry tratí budou zveřejněny na https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/poradame;
další informace (pokyny, startovka) sledujte 18. 3. večer tamtéž.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

