Mezinárodní mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu na klasické trati
Valeč, 30.–31. 8. 2014

Dávno již tomu, co proudy, jimž jména Jihlava a Oslava dána, koryta svá zahloubily do země moravské. V hvozdech rozlehlých
nad proudy těmito již od dob ledových proháněly se houfy zvěře lovné, šelmy líté i hejna pernatých. Až ten, jenž sebe pánem
tvorstva zove, spatřil ten kraj a v němém úžasu na pokraji hvozdů těch poklekl. Zvěst o krásách zdejších rozlétla se zemí
a ze všech koutů počali sem přicházeti hospodáři poctiví i živlové nekalí - každý chtěl stopu svou ve zdejší prsti zanechati.
Levnov, Hůra Kraví, Lamberk, Rabštejn - mnohé hrady a hrádky byly zbudovány v kraji tom, a pánů se na nich střídalo
nepočítaně. Nižádný záznam z těch dob v kronikách se nezachoval a nikdo už tak s určitostí nepoví, ke kterému z nich
se stará pověst váže ...
Že hrad největší v celé zemi jest ten královský, to je snad božským řádem dáno. Žádný z velmožů mocných, ať již s růží,
zubrem či hvězdou v erbu, nikdy se neodvážil byť jen pomysliti - jen bezejmenný již, snad pouhý zeman na sídle zdejším,
opojen mocí právě nabytou tu myšlenku troufalou za svou přijal. Uvěřiti nemohl král té zvěsti, že kdes v lesích počal kdosi
stavěti hrad, jenž zastíniti má vše, co v světě spatřiti možno. Jat hněvem spravedlivým, v prvé chvíli hejtmany povolal, by vojsko
tu stavbu hned v základu se zemí srovnalo - však zrána druhého dne k úžasu všech pravil: Hloupý ten, kdo nad Boha se cítí
vyvoleným, a hloupější ten, kdo by se jen hrubou silou s takým zahazoval. Jděte domů, vojáci - jiní namísto vás směrem
poledním se vydají!
I slal král posly své do všech světa stran, by sezval v to místo stavitele zručné, hlavy učené i muže devíti řemesel - Bavory
i Tyroly, Prajzíky i Sasíky, Pšonky i Uhry, Kroboty i Vlachy, ba i z Burgund a Lotrinska, Flander a Klév, z dolin porýnských i hor
helvetských hosté přispěchali, by přiložili ruce umné k dílu společnému. Překvapen zůstal pán i kmáni, spatřivše cizáků zástup,
již hned chutě do práce se vrhli. Kámen, kov i dřevo, vše počalo se pod rukama jejich v stavbu převelikou měniti, přesně tak,
jak králi přislíbili. Leč jaký div - každý po svém práci svoji robil, žádný druhému sluchu nedopřál. Jen výš a výš, nad vrcholky
stromů, sluncem spalován, větrem šlehán i deštěm bičován, dnem i nocí jeden každý stoupal k výšinám. Až jednoho jitra ...
V hrůze oněměl pán, hledě kterak stěny nepevné se s výšin dolů řítí a dílo jeho v prach se obrací. Tak jako v příběhu biblickém
- kdo řeč společnou nenalezne, marné mu hleděti k nebesům!
Stovky let od těch dob prošly, mnoho vody proudem uplynulo, hrady zpustlé jsou i krále odvál čas. Časy zlé střídaly ty dobré,
vojny i hladomory kosily lid dělný, šlechta cizácká tu v kraji vládla - však příběh dávný prachem nezapadl. Národ obrozený
hlavu zdvihl a na paměť té historie věž po vzoru babylonské v potu tváře zde zbudoval. I s toho času vrch nad řekou Jihlavou
Babylon slove ...
Stěna vodní přes oudolí tu v čase moderním postavena jest, ba i věže olbřímí na obzoru náprotivném - však Babylon zde věky
přetrvává. Věž zdejší dnes ku rozhledu slouží, šipky na kmenech k ní pocestným cestu značí a s novým věkem mistři pera
tu krajobraz umný zhotovili, by ti, kdo před očima jej mají, na cestě k cíli svému nechybili. Dnes již žádný nemusí se obávati
zbloudění v hvozdu temném - a tak přijměte i vy pozvání v tuto končinu a přijďte pobýti v konci léta augustinského.

Na viděnou v kraji babylonském!
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NÁZEV SOUTĚŽE
Mezinárodní mistrovství České republiky v ROB
DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž I. stupně, zařazená do NŽ ČR 2014
POŘADATEL
SK Radiosport Bílovice nad Svitavou z pověření Asociace ROB ČR
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel soutěže:

Miroslav Látal, R1

Stavitelé tratí:

Jiří Mareček, Pavla Hažmuková

Hlavní rozhodčí:

Jiří Mareček, R1

Technický úsek:

Miroslav Látal

Delegát:

Leona Soukupová

Tajemník:

Lucie Matulová

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
30.–31. srpna 2014
Valeč, okres Třebíč
CENTRUM SOUTĚŽE
ZŠ Valeč, GPS: 49°8'43.682"N, 16°2'15.628"E
OKOLÍ
zámek Náměšť nad Oslavou (17 km, www.zamek-namest.cz/)
Třebíč - historické centrum, židovská čtvrť (15 km, http://www.trebic.cz/unesco/)
zámek Jaroměřice nad Rokytnou (14 km, www.zamek-jaromerice.cz/)
Mohelenská hadcová step (16 km)
ČASOVÝ ROZVRH
pátek

sobota

neděle

29. 8. 2014

30. 8. 2014

31. 8. 2014

18:00

otevření závodní kanceláře trénink

20:00

trénink

10:00

start E1 (klasika 144 MHz, NŽ)

19:30

vyhlášení výsledků E1

09:30

start E2 (klasika 3,5 MHz, NŽ)

14:30

vyhlášení výsledků, ukončení akce

KATEGORIE
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70
MAPY
IOF 2013 (revize 2014), měřítko 1 : 15 000
TERÉN
Zvlněný, z 90% zalesněný, nadmořská výška 280–491 m n. m.
Starší mapy v oblasti si můžete prohlédnout v archívu map pro OB na http://csob.tmapserver.cz/.
ZAKÁZANÝ PROSTOR
Celé území mezi obcemi Slavětice, Dukovany, Kladeruby nad Oslavou a Sedlec až do začátku akce.
D O P R AVA D O Z Á VO D N Í H O P R O S TO R U
Busem pořadatele.
V YS ÍL A Č E
Viz Technické parametry vysílačů v sekci Download na webových stránkách soutěže.
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RAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ
SportIdent pro všechny kategorie a všechny závody.
UBYTOVÁNÍ
V tělocvičně a třídách ZŠ ve vlastních spacích pytlích. Sprchy a WC v dostatečném počtu zajištěny.
V budově je pokrytí Wifi. Parkování v blízkých ulicích.
STRAVA
V jídelně ZŠ:
Večeře v pátek:

Kuřecí špalíčky na smetaně (150 g masa) se žampiony, rýže, okurkový salát

Snídaně v sobotu i v neděli: švédský stůl (salám 2 druhy, vejce, párek, zeleninová pomazánka, tvrdý sýr, měkký sýr, máslo,
marmeláda, med, müsli, bílý jogurt, pečivo, zelenina, ovoce, bábovka, káva, čaj, mléko, sirup).
Večeře v sobotu:
Oběd v neděli:

Masový vývar s těstovinou, vepřová krkovice (150 g masa), bramborový knedlík, zelí, čaj.
Rychlá polévka (hovězí maso, vejce), smažený vepřový řízek (200 g masa), vařené brambory,
rajčatový salát, čaj.

POPLATKY
Startovné

kategorie MD14 a mladší

za jeden závod

120 Kč

kategorie MD16 a starší

za jeden závod

160 Kč

za jeden závod

20 Kč

v případě ztráty

850 Kč

za osobu a den

70 Kč

Zapůjčení SI čipu

Ubytování
Strava

večeře v pátek

65 Kč

snídaně

65 Kč

večeře v sobotu

70 Kč

oběd v neděli

90 Kč

Přihlášky po termínu podle možností pořadatele až za dvojnásobné startovné.
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací.
PŘIHLÁŠKY
Elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději do 10. srpna 2014 na adresu: lucka.proch@email.cz, do 3 dnů musíte
obdržet potvrzení o přijetí, jinak je přihláška neplatná. Prosím, použijte přihlašovací formulář a uveďte všechny požadované
údaje, jinak nemusí být přihláška akceptována.
Do tohoto termínu také uhraďte veškeré poplatky na č. účtu 112405854/0300, variabilní symbol: PSČ sídla oddílu.
Doklad o zaplacení předložte na prezenci. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezenci.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR, se vztahuje hromadná pojistka ČSTV.
Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce.
INFORMACE
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB.
Další a aktuální informace naleznete na webových stránkách soutěže: http://www.babylon-2014.xf.cz
NONSTOP INFOTELEFON v průběhu akce: +420 602 531 222

Tým organizátorů SK Radiosport se těší na vaši účast.
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