Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB

BOLEVECKÝ ŠOTEK

Plzeň 20 - 22.5.2022

Pořadatel

: Radioelektronika Cheb z.s z pověření AROB ČR

Druh soutěže

: mistrovská soutěž 1.stupně
Mistrovství ČR ve štafetách
Mistrovství ČR na krátké trati v pásmu 144 MHz
Národní žebříček v pásmu 3,5 MHz

Místo konání
Datum konání

: Plzeň
: 20-22.5.2022

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Stavba trati

: Vlasta Vlachová, R1
: Miroslav Vlach ml. R1 (KT2m),/ Jiří Vlach R1 (štf + 80m)
: Miroslav Vlach st. (štf),/Miroslav Vlach ml. (2m), Jiří Vlach (80m)

Shromaždiště

: sobota 21.5.2022 – Plzeň
neděle 22.5.2022 – St.Plzenec

Parkování

: sobota – parkoviště OD Globus, Úněšovská ul., Plzeň
neděle – fotbalové hřiště St.Plzenec

Ubytování

: autokemp Ostende Plzeň – chaty – jednotná cena 265 Kč/osoba/noc
http://www.bolevak.eu/

Stravování

: sobota – sn/ve, neděle – sn/ob – cena 600 Kč (celkem)

Poplatky

: startovné – 180 Kč/závod; 300 Kč/štafeta

Platba

: do 10.5.2022 na účet č. 2700227205/2010
název účtu: Radioelektronika Cheb
variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Pojištění

: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV

Přihlášky

: do 10.5.2022 na předepsaném formuláři na adresu umy@seznam.cz

Pozdní přihlášky

: zvýšené startovné = 250 Kč/závod, 400 Kč/štafeta

Podáním přihlášky závodník stvrzuje, že je zdravotně způsobilý absolvovat soutěž v ROB.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Protiepidemická a zdravotní opatření:
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření nařízená
vládou, ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí.
Doprava na místě

: závodníci se dopravují vlastními vozidly
: sobota : parkoviště – start = cca 800 m;
cíl – doprava řidičů pro vozidla na parkoviště
: neděle : parkoviště – start = cca 700 m;
cíl – shromaždiště = cca 200 m

Časový rozvrh:
Pátek 20.5.202

příjezd do místa ubytování do 22 hod
prezentace do 22 hod

Sobota 21.5.2022

start štafety – 09.30 hod
start klasika 80m – 14.00 hod

Neděle 22.5.2022

start 144 MHz – 10.00 hod

Technická ustanovení:
Kategorie
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ
Terén
Vysílače

: dle pravidel ROB
: prostor mapy Krkavec a Radyně
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !
: kontinentální, zalesněno 90 %
: pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 8 m
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (X dipol)

Kmitočty:
TX 1-5
TX R1-R5
MO
S

: 3,53 MHz
: 3,57 MHz
: 3,60 MHz
: 3,55 MHz

Razicí zařízení

144,50 MHz
145,20 MHz
144,85 MHz

: Sport Ident pro všechny kategorie

Jídelníček:
snídaně sobota/neděle (bufet) – á 135 Kč
Nápoje:
Káva/ čaj/ voda v karafách
Jídlo:
Šunka, sýr, máslo, tavený sýr, chléb, pečivo
Marmeláda, lískooříšková pomazánka, cereálie, mléko, jogurt
Párky, hořčice, kečup
večeře sobota – 165 Kč
250 ml hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi
Pečené kuřecí stehno, brambory
Oběd neděle – 165 Kč
250 ml bramborová polévka
100 g moravský vrabec se zelím a bramborovými knedlíky

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

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

Lesní správa Plasy

Akce se koná se souhlasem a za podpory Obce Chotíkov, Obce Ledce,
Města Starý Plzenec
Oddíl ROB Cheb podporuje:
Město Cheb

Podporujeme děti nemocné cystickou fibrózou

