
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Propozice 
 

NT a DT ROB 2014 
Mistrovství ČR na Noční a Dlouhé trati 

 v radiovém orientačním běhu 
25. - 26.4.2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Druh soutěže:  Mistrovská soutěž I.stupně pro kategorie MD16 a starší, 
zařazená do NŽ 2014 (NT a DT). 

 

Centrum závodu a prezentace: 
Penzion U skály, Kytlice č.p. 78 PSČ 40745 
Souřadnice GPS 50°49'18.033"N, 14°32'44.112"E 

 

Pořadatel: AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka a SZTM ROB 
Liberec a radioklub OK1KPU a OK1KLC 

 

Organizační výbor:  
 Ředitel soutěže:  Ing. Jan Klajl ex OK1VHS  
 Tajemník soutěže: Ing. Baxa Jaromír, OK1JBX 
 Prezence:  Pavla Machová 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Iveta Machová (R1) 
Stavba tratí: Ing. Iveta Machová (R1), Ing.Suchý Jiří 

OK1WAY, Mgr. Baxa Jan (R2), Ing. Kysela  
Vojtěch 

Vedoucí startu a cíle: Mgr. Jan Baxa (R2) 

Kategorie: MD16-60 
 

Etapy: 
25.dubna - 1.et.- Mistrovství ČR na Noční trati – Kytlice a okolí 
26.dubna - 2.et.- Mistrovství ČR na Dlouhé trati – Kytlice a okolí 

 

Doklady:  Členové AROB ČR registrační průkaz. 
 

Mapy: IOF, měřítko 1:10000,  ekvidistance 5m, A3 prodl. 

 
Doprava:   
vlakem: do stanice Kytlice a dále pěšky cca 500m 

autobusem: z Nového Boru nebo z České Kamenice 

autem: Po S9 od České Lípy do Nového Boru a u kruháku u Lidlu směr 
Arnultovice a Polevsko do Kytlice a na křižovatce v obci doprava směr Horní 
Falknov. 
 

Ubytování: dvou-čtyřlůžkové vytápěné chatky se společným soc. zařízením, 
doporučujeme vlastní spacák (postele povlečené-slabá deka) 
http://www.uskaly.cz/  

Strava:  večeře, snídaně, pozdní oběd v místě ubytování. Na předávacím 
místě a v cíli zajištěno malé občerstvení a pitný režim. 



Poplatky: 
1. Startovné 1 etapa Noční závod á 80,-Kč 

2 etapa Dlouhá trať á 130,-Kč. 
Tato cena platí do 18.4.2014, od 19.4.2014 je startovné 

dvojnásobné. 
2. Ubytování a stravné    

A: Dvou-čtyřlůžkové vytápěné chatky  vč. plné penze 
(večeře v pátek, snídaně a oběd v sobotu) cena 300,-Kč 
Jen ubytování 187,-- Kč 

Individuální ceny stravného: snídaně- 40,- Kč, oběd  65,- Kč 

a večeře 55,- Kč 

B: Individuálně v okolních penzionech 
 

3. Zapůjčení čipu sportident  20,-Kč/etapa 
 
Časový rozvrh: 
25.4.pátek 16 - 19 hod. příjezd, prezence, ubytování, trénink 19-20hod 

 3,5 MHz (8TX na 2 frekvencích) 

 odevzdání přijímačů v prostoru startu do 20:00 hod 

 doprava na start je individuální s doprovodem – nedaleko startu 
možnost parkování - příjezd posledního závodníka na start do 20,30 
hod 

 startovní čas 00 = 21:00 hod. 

 limit  = 120 minut 
26.4.sobota -  

 3,5 MHz a 144MHz  (5 + 5TX 

 odevzdání přijímačů i pro předávku v prostoru startu do 9:00 hod 

 doprava na start je pouze individuální – nedaleko startu možnost 
parkování - příjezd posledního závodníka na start do 9,30 hod 

 startovní čas 00 = 10:00 hod. 

 limit  = 300 minut 
 
 

Přihlášky vyplňte anebo zašlete nejpozději do 18.4.2014 na adresu 
 bx.plus@volny.cz 

Později přihlášení závodníci se vystavují riziku, že pro ně nebude 
volná kapacita ubytování v Penzionu U skály. 
 

Poplatky uhraďte bank.převodem nebo složenkou na účet do 18.4. 2014: 
 název účtu:  AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka 
 číslo účtu: 1908698001/5500 – RF Banka 
 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: 

 Při odhlášení ubytování nejpozději do 18.4.2014 vrací pořadatel 
poplatky v plné výši, nevyužité startovné propadá ve prospěch 
pořadatele. 

 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. Za případné zapůjčení SI čipu se vybírá poplatek. 

 Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, se kterými budou účastníci 
včas seznámeni v pokynech. 

 Pro etapu E1 NT bude použito 8 vysílačů na dvou různých 
kmitočtech. 

 Pro etapu E2 DT bude použito 5 vysílačů na 3,5MHz a 5 vysílačů na 
144MHz. Na trati bude předávací místo s přijímači s povinným 
ražením a s občerstvením. 

 
Zakázané prostory: 
Od 1.3.2014 všechny mapy v okolí Kytlice 
 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí anebo 
zákonného zástupce. 
Všichni závodníci jsou povinni projít cílem vyjma naléhavých případů. 

Pořadatelé prosí o udržování čistoty v obci i v okolí startu a cíle a po 
noční trati dodržovat noční klid!  
 

Za organizační výbor:   Ing. Machová Iveta 
Ing. Baxa Jaromír 
 

 

mailto:bx.plus@volny.cz

