Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB

3 days ARDF

Marienbad – Czech Republic

Mariánské Lázně 4-6.7.2020

Pořadatel

: Radioelektronika Cheb z.s z pověření AROB ČR

Druh soutěže

: mistrovská soutěž I.stupně
Mistrovství ČR ve sprintu
Mistrovství ČR v pásmu 3,5 MHz a 144 MHz

Místo konání
Datum konání

: Mariánské Lázně
: 4-6.7.2020

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Stavba trati

: Miroslav Vlach st. R1
: Miroslav Vlach ml. R1,/ Jiří Vlach R1/Vlasta Vlachová R1
: Miroslav Vlach st.

Centrum soutěže

: Domov mládeže Zlatý zámek, Klíčová 167/4, M.Lázně
parkování dle pokynů pořadatele

Ubytování

: A) Domov mládeže Zlatý zámek Mariánské Lázně, Klíčová 167/4
4 lůžkové pokoje, příslušenství společné na chodbě (internát)
B) tělocvična obce Velká Hleďsebe (bývalá kasárna)

Stravování

: zajištěno pouze ve školní jídelně DM Zlatý zámek
snídaně – večeře/oběd

Poplatky

: startovné – 160 Kč/závod
ubytování A- 400 Kč/noc/osoba (se snídaní)
ubytování B - 50 Kč/noc/osoba
: stravování - dle výběru á 110 Kč/večeře (oběd)

Platba

: do 24.6.2020 na účet č. 2700227205/2010
Název účtu: Radioelektronika Cheb
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Pojištění

: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV

Přihlášky

: do 24.6.2020 na předepsaném formuláři na adresu umy@seznam.cz

Pozdní přihlášky

: do 1.7.2020 – zvýšené startovné = 250 Kč/závod
bez zajištění stravování a ubytování A

Podáním přihlášky závodník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat soutěž v ROB.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Doprava na místě

: sobota 4.7.2020 – individuálně dle pokynů pořadatele
neděle + pondělí 5-6.7.2020 – autobusem pořadatele

Časový rozvrh:
Sobota 4.7.2020

do 13.30 h příjezd a prezence
15.30 h start sprint

Neděle 5.7.2020

11:00 hod start závodu v pásmu 3,5 MHz
19.00 h – vyhlášení výsledků

Pondělí 6.7.2020

10:00 h start závodu v pásmu 144 MHz
15.00 h předpokládané ukončení, vyhlášení výsledků, odjezd

Technická ustanovení:
Kategorie
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ
Terén

: dle pravidel ROB
: prostor mapy Nimrod, Viadukt
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !
: kontinentální, zalesněno 90 %; sprint - lesopark

Vysílače

: pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 8 m
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (lomený dipól)

Razicí zařízení

: Sport Ident pro všechny kategorie

Jídelníček – jídelna DDM
- bude zaslán dodatečně

Soutěž podporují:
ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky:

Lesní závod Kladská

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, chovejte se v lese
ohleduplně.

Akce se koná se souhlasem a za finanční podpory Města Mariánské Lázně

Oddíl ROB Cheb podporuje:
Město Cheb

Podporujeme děti nemocné cystickou fibrózou

Mapa ubytování:

Na Vaši účast se těší
pořadatelé.

