
ZPRÁVA DELEGÁTA: 

Mistrovství ČR 2015 na klasické trati v ROB (18.-20.9.2015) 

Pořadatel:  AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p.s. a SZTM ROB Liberec  

Místo konání:  Autokemp Chmelař, Úštěk  

Závody proběhly na mapách  Ptačí důl a Sedlo 

Informace na internetu byly  vyvěšeny s dostatečným předstihem a v průběhu závodu byly 
veškeré informace vyvěšovány na nástěnce v místě prezentace. 
Ubytování  bylo dostatečné, v chatkách, a oddíly si jej zajišťovaly samy dle doporučení a 
předjednání pořadatele. 
Teplá voda a povlečení bylo za příplatek – info bylo předem v propozicích. 
Stravování bylo zajištěno v jídelně přímo v místě ubytování.  

V sobotu 19.9.2015 proběhl závod v pásmu 2m (TX na 2 frekvencích) 

Doprava na start byla v sobotu organizována autobusy. 

V tomto závodě  byla kontrola č. 4 a R4 shodná,  vysílače byly  od sebe vzdáleny 10 m 
(nejméně 6 m). Razící zařízení bylo umístěno každé na vlastním stojanu ve stejné vzdálenosti.  
Ražení  kontroly bylo uznáno na jakékoliv z těchto dvou SI jednotek. Toto ne příliš šťastné  
řešení  bylo pro značnou část závodníků matoucí a vyvolalo několik diskuzí, protest však 
podán nebyl. 

Janu Švecovi a Pavlu Mokrému , kterým nefungovaly na některých kontrolách čipy při ražení 
SI jednotky, byly kontroly následně (po kontrole náhradního ražení kleštěmi v mapě) uznány. 

Při závodě v pásmu  došlo k vážnému zranění závodnice Markéty Skrbkové. Jednalo se o 
zlomeninu dolní pravé končetiny. Závodnice byla dopravena pořadateli do centra soutěže, 
následně odvezena manželem do nemocnice v České Lípě, kde byla ještě večer operována. 

Sobotní  slavnostní vyhlášení bylo  v historické části města Úštěk a bylo zpožděno cca o 30 
minut  (čekalo se až dorazí závodníci, kteří nedostali včas večeři ). KategorieD14 a D16 byly 
vyhlášeny až v neděli. 

 

V neděli 20.9.2015 proběhl závod v pásmu 80m (TX na 2 frekvencích) 

Doprava do místa startu byla organizována vlastními vozy. Parkování vozidel bylo v místě 
cíle, řidiči měli možnost převozu na start  pořadatelským vozidlem. 

Martinu Baierovi, kterému nefungoval  na některých kontrolách čip  při ražení SI jednotky, 
byly kontroly následně (po kontrole náhradního ražení kleštěmi v mapě) uznány. 



Nedělní vyhlášení proběhlo bez problémů. 

V průběhu soutěže nebyly podány žádné protesty, časový harmonogram soutěže byl 
dodržen. Sobotního závodu se zúčastnilo 132 závodníků, nedělního 137. Počasí bylo v sobotu 
slunečné, teplé, v neděli chladněji, oblačno, místy drobné přeháňky. 

 

 

Delegát soutěže: Martina Matoušková 

 

V Praze 23.10. 2015 

 

 

 


