
5 dnů ROB

Svratka 4.-9.července 2017

Mistrovství ČR ve foxoringu, ve sprintu a ve štafetách

Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati v pásmu 2m (144 MHz) a 80m (3,5 MHz)

www.5days-ardf.cz

Druh soutěže, etapy

E1 – 5.7. - Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati v pásmu 80 m (3,5 MHz)

E2 – 6. 7. - Mistrovství ČR ve sprintu

E3 – 7. 7. - Mistrovství ČR ve štafetách

E4 – 8. 7. - Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati v pásmu 2m (144 MHz)

E5 –  9. 7. - Mistrovství ČR ve foxoringu

Pořadatel

ROB Pardubice z. s.  a Radioklub OK1KYP z. s. z pověření rady AROB ČR



Organizační výbor
Ředitel soutěže: Marcela Šrůtová

Hlavní rozhodčí: Jitka Šimáčková

Stavitelé tratí: Jitka Šimáčková (R1), Jaroslav Zach (R1), Jiří Rudinský (R1), Marcela Šrůtová (R1)

Pavla Šrůtová (R1)

Delegát: Jiří Mareček (Jiří Vlach)

Tajemník: Marcela Šrůtová

Datum a místo konání
4. – 9. července 2017  - Svratka (okr. Žďár nad Sázavou)

Centrum soutěže
Základní škola,  Partyzánská 310,  Svratka  (GPS: 49°42'30.723"N, 16°1'37.702"E)

Doprava do závodního prostoru
E1, E4, E5 – autobus,  E2, E3 - pěšky

Kategorie
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70

3 členné štafety: D14, D19, D20, D35, M14, M19, M20, M40 (oddílové), MIX (libovolné)

Terén, mapy
Zvlněný z 90% zalesněný. Mapy IOF měřítko 1 : 5 000 – 1 : 15 000

Zakázaný prostor
Do 15 km v okolí  (Pustá Rybná, Milovy, Svratka)

Vysílače
dle platných pravidel AROB ČR

Razící zařízení

SportIdent pro všechny kategorie a všechny závody.

Časový rozvrh
4. 7. (úterý) 17:00 otevření závodní kanceláře,  od 19:00 trénink

další informace budou zveřejněny v pokynech a na webu soutěže

Strava
Pouze jako součást „kompletního balíčku služeb“ v rozsahu polopenze pouze pro ubytované v ubytovně a v hotelu 
(snídaně švédský stůl, servírovaná večeře). Ubytovaní v tělocvičně – BEZ STRAVY - v tělocvičně  NELZE  vařit – 
na určeném místě bude možné použít pouze varnou konvice. Ve Svratce je několik restaurací a obchodů.  



Ubytování
1.  Základní škola – 70 Kč/noc – nutný vlastní spacák, karimatka a přezůvky (bez stravy)

2. Ubytovna Svratka – 3-4 lůžkové pokoje – omezená kapacita 20 lůžek – přednostně rodiny s malými dětmi –  
1700 Kč za osobu (balíček služeb 5 nocí s polopenzí)

3.  Hotel Svratka – 2 a 4 lůžkové chatky – omezená kapacita 50 lůžek -  2800 Kč za osobu (balíček služeb 5 nocí 
s polopenzí)  

Poplatky
platba do 19.6. platba po 20.6.

Startovné kategorie MD12-16 jednotlivá etapa 130,- Kč 160,- Kč

kategorie MD19 a starší jednotlivá etapa 160,- Kč 200,- Kč

MČR štafet             štafeta mistrovská 240,- Kč 300,- Kč

                                                                       štafeta MIX                180,- Kč                     240,- Kč

Zapůjčení čipu 20,- Kč za závod, v případě ztráty bude účtováno 800,- Kč

Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací !!!

Přihlášky
Nejpozději do 19.6.2017  v přihlašovacím systému AROB : http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/5days.php

Cizinci mohou použít přihlašování e-mailem   sruta@noveranet.cz  

(přihláška je platná až po obdržení  potvrzení o přijetí)

Do 19. 6. 2017 musí být také uhrazeny veškeré poplatky na účet 250324390 / 0300 -  variabilní symbol PSČ 
sídla oddílu.    V případě pozdního zaplacení bude zrušena vaše rezervace ubytování.

Přihlášky na Mistrovství ČR štafet do 19.6. (za snížené startovné)  nebo nejpozději u prezence 4.6. Složení
štafety je možno při prezenci upravit. 

Doklad o zaplacení předložte na prezenci,  jinak hrozí, že závodník (oddíl)  nebude připuštěn na start!  

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR, se vztahuje hromadná 
pojistka ČUS.  Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný 
zástupce. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB.

Informace

Marcela Šrůtová, e-mail: sruta@noveranet.cz , tel.: (+420) 602 220 024

Další a aktuální informace naleznete na stránkách soutěže

 www.5days-ardf.cz

Tým organizátorů se těší na vaši účast.

http://www.5days-ardf.rob-pce.cz/
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