
 
Propozice 3. mistrovské soutěže ZPČ v ROB 
Krajský přebor Karlovarského kraje – sprint + foxoring 
 
Datum konání : 8.5.2013 
Druh soutěže : Mistrovská soutěž 2. stupně 
Pořadatel : Radioelektronika Cheb, oddíl ROB 
Místo konání : Krásná u Aše 
 
Pásmo  : 3,5 MHz , 144 MHz 
Kategorie : dle pravidel ROB 
Závodní prostor : mapa Studánka 1:15 000 
Ražení  : sport ident (kleště) 
Relace  : 60 sec 
 
Prezence :  v úterý do 20 h v místě ubytování, ve středu na shromaždišti do 09.30 h 
Ubytování : z úterý na středu (7-8.5) klubovna TJ Krásná u Aše na fotbalovém hřišti 
  : 50 Kč/osoba/noc  
Stravování : úterý večeře a středa snídaně + oběd - zajištěno v restauraci Sokolovna Krásná 
Startovné : 30,- Kč, platí se při prezenci (neplatí pro členy pořádající oddílu) 
Doprava  : vlakem Cheb – Aš – Hranice do zastávky Aš-předměstí (úterý) nebo Štítary (středa) 
  : autem do Aše, dále směr Selb kolem nádraží Aš-město, dále rovně do Krásné 
Další informace : v místě startu a cíle  přístřešek 
Ceny a odměny : medaile + drobná cena 
 
Shromaždiště : Štítary, okraj lesa za točnou pro autobusy 
Časový rozvrh : středa 8.5.2013 09.30 hod prezence na shromaždišti 
     10.00 hod - start – pásmo 3,5 MHz 
     13.00 hod – start – pásmo 144 MHz 
     15.00 hod – vyhlášení, ukonení 
         
Přihlášky :  do 6.5.2013 na adresu Miroslav Vlach, Mánesova 34, 350 02 Cheb 
   tel. 974372356, 608741828, e-mail: ardf.cheb@email.cz nebo umy@seznam.cz 
  
Pojištění  : hromadná pojistka ČOV pro členy AROB ČR 
Hlavní rozhodčí : Vlasta Vlachová R1 
Ředitel soutěře : Miroslav Vlach R1 
 
   
 
V Chebu dne 17.4.2013        Miroslav Vlach v.r 
          Ředitel soutěře 
 
 
 
 
 

Podporuje Město Cheb 
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Přihláška na Krajský přebor Krásná u Aše 8.5.2013 
 
 
Jméno a příjmení: 
 
 
Příjezd v úterý (nocleh):        ANO  x  NE 
 
 
 
Datum:       Podpis: 
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