Pokyny Mistrovství ČR žáků 2009
Centrum soutěže: Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov
Doprava a parkování:
Při příjezdu autem od M.Lázní odbočit první odbočkou (vlevo) do Dolního Žandova, škola je
na okraji obce vpravo. Při příjezdu od Chebu odbočit první odbočkou (vpravo) do Dolního
Žandova, projet obcí (rovně), škola je na konci obce vlevo. Parkování je možné na parkovišti
před školou.
Doprava vlakem – do žst. Dolní Žandov, poté cca 1 km pěšky do školy.
Ubytování:
třídy ZŠ – vstup pouze po přezutí, k dispozici WC a umývárny se sprchou, sprcha bude
využívána střídavě dívkami a chlapci (šetřte teplou vodou),
večer k dispozici tělocvična ZŠ – vstup pouze s dozorem a v čisté obuvi s nebarvící
podrážkou
Stravování: : školní jídelna ZŠ – jídelníček viz propozice
Doprava na start a z cíle:
Mikrobusem (25 míst) podle pokynů pořadatele, lze použít i vlastní vozidla (nutno ohlásit
předem pořadateli).
Časový rozvrh
Pátek 18.9.2009

do 22.30 h příjezd a prezence v centru soutěže
20.00 – 22.00 h trénink v obou pásmech

Sobota 19.9.2009

07.30 – 08.45 h snídaně
09.00 h odjezd na start (09.00 – 09.40 – 10.20 h)
10.00 h start závodu v pásmu 144 MHz
15.00 h odjezd na prohlídku zámku Kynžvart
15.30 h prohlídka zámku (cca 1 hod)
17.00 h vyhlášení výsledků na zámku Kynžvart
(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ po večeři)
18.00 – 19.00 h večeře

Neděle 20.9.2009

07.30 – 08.30 h snídaně
09.00 h odjezd na start (09.00 – 09.40 – 10.20 h)
10.00 h start závodu v pásmu 3,5 MHz
12.30 – 14.00 h oběd
do 14.30 h vyhlášení výsledků, odjezd

Technické informace k jednotlivým závodům:
Mistrovství ČR v pásmu 144 MHz
Pásmo 144 MHz
Vyhledávané TX
Mapa
Ražení

: TX 1-5
: 144,500 MHz
MO
: 144,850 MHz
: bude uvedeno na startovní listině
: Lazy, formát A3, M 1:10000 (není vodovzdorně upravena)
: SportIdent (kleště – při poruše SI se razí do mapy)
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Mistrovství ČR v pásmu 3,5 MHz
Pásmo 3,5 MHz
Vyhledávané TX
Mapa
Ražení

: TX 1-5
: 3,58 MHz
MO
: 3,54 MHz
: bude uvedeno na startovní listině
: Lužný - formát A4, M 1:15000 (není vodovzdorně upravena)
: SportIdent (kleště – při poruše SI se razí do mapy)

Společné pokyny a informace:
Způsob ražení
Elektronický systém SportIdent, v případě poruchy závodníci razí do mapy
Charakter terénu
Kontinentální, zalesněno 90% závodního prostoru, množství cest, místy kamenitý podklad,
množství bažin,
Zdravotnické zabezpečení - v cíli k dispozici zdravotník
Předběžné výsledky
V cílovém prostoru špagátostroj.
Start a cíl
V místě startu a cíle přístřešek, občerstvení, odvoz věcí ze startu na cíl zajištěn.
Startovní koridor
Cílový koridor
Cílová čára
Cílový prostor

: do 250 m, značený fáborky, konec označen cedulí Konec koridoru
: 50 m dlouhý, značený fáborky, posledních 10 m oboustranně
souvisle značený
: razí se na cílové čáře (SportIdent)
: po proběhnutí cílem se závodníci shromažďují v prostoru dle pokynů
pořadatele.

Činovníci soutěže
Delegovaný rozhodčí : Antonín Blomann, R1
Hlavní rozhodčí
: Vlasta Vlachová, R1
Ředitel soutěže
: Miroslav Vlach, R2
Stavitel tratí
: Miroslav Vlach, R1
Vedoucí tratě
: Jiří Vlach, R2
Vedoucí startu
: Miroslav Vlach, R2
Vedoucí cíle
: Hanuš Valeška, R2
Předpokládané složení jury soutěže
Delegovaný rozhodčí : Antonín Blomann, R1
Člen jury
:
Člen jury
:
Kontaktní telefony:
Miroslav Vlach : 776 192 778; Vlasta Vlachová : 776 192 838
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