
                                                                                                 Radioklub OK1KYP – ASP ROB Praha
                                                                                                                    Branická 189, 14000 Praha 4 

                            „Tradiční i Netradiční závod v Krčském lese“
                                 ke 40. výročí založení oddílu Radioklub OK1KYP
                                         1975 – 2015    ASP ROB Praha
Typ soutěže:                     Místní přebor - soutěž 3. stupně
Termín konání:                sobota 10.10.2015 
Místo konání:                    Praha 4 – Chodov, Hotel  Globus

Pořadatel:                        Radioklub OK1KYP Praha 4 ( ASP)
Pásmo- tratě (dle výběru) :   3,5 MHz – krátká trať pro „příchozí“ i  bývalé členy
                                                    3,5 MHz – KT v kombinaci s foxoringem  (náročnější)
                                                    3,5 MHz – linie pro děti (začátečníky) 
Kategorie:                        dle pravidel (v případě malého počtu závodníků budou kategorie sloučeny)
Mapa:                               Hrádek 1:10000

Shromaždiště:                dětské hřiště u hotelu Globus, letní terasa směr les
Doprava:                          metro C Roztyly – pěšky do kopce lesem
                                          autem na parkoviště v blízkosti hotelu Globus a restaurace Koliba
Ražení:                             klasické  (kleště)
Limit:                               120 min pro každý závod
Startovné:                       50,-  Kč

Ubytování:                      nezajišťuje se   (nutno domluvit soukromě u pražských závodníků) 
Stravování:                     při prezentaci možnost výběru oběda ve výši 100,-Kč (hned hlásit)
                                                    1. Kuřecí soté se zeleninou s rýží                       100,-Kč
                                                              2.  Vepřový plátek se žampiony s brambory     100,-Kč
                                                              3. Pro děti kuřecí řízek s hranolkama                   80,- Kč
                                                  Pro závodníky k dispozici čaj, káva
                                          Další nápoje možno zakoupit hned vedle startu v restauraci od 12 hod

Časový rozvrh:               prezentace dospělých 10.00-11.00 hod
                                          Start prvního závodníka         11.00 hod
                                          Prezentace dětí            13.30-14.00 hod
                                          Start linie                                  14.00 hod
                                          Vyhlášení                                  16.00 hod
                                          Promítání o ROB na plátno   17.00 hod
                                          Další prodloužené posezení v místní restauraci vedle startu (dle zájmu)
                                                                                                Můžete si zde objednat i jídlo
Hlavní rozhodčí :          Dagmar Skřivanová
Stavitel trati:                 Dagmar Skřivanová, Leona Soukupová  

Přihlášky:                      Nejpozději do 8.10.2015 na e-mail: Dasa.Skrivanova@inMail.cz  
                                        Telefon: 777669844.  Dohlášení na místě omezte na minimum !!!
        

                                       Těšíme se na vaši hojnou účast!
     Zákaz vstupu do salonku v běžecké obuvi (po doběhu využijte prosím převlékací šatnu)!!! 
                              Nezapomeňte si prosím kompletní převlečení včetně obuvi!
          

V prostorách restaurace a salonku NELZE konzumovat vlastní stravu a nápoje.
 Děkujeme za pochopení situace, chceme zde mít i do budoucnosti dobré vztahy.

mailto:Dasa.Skrivanova@inMail.cz


                                                   

  Závod je organizován při příležitosti 40. výročí běhání „lišky“ pod hlavičkou 
Radioklub OK1KYP Praha 4. Doufáme, že na toto setkání dorazí řada bývalých 
členů i příznivců našeho oddílu. Kdo se bude chtít proběhnout nebo projít, pro 
toho budeme mít k dispozici na zapůjčení přijímače. Přiveďte s sebou i své děti 
a najděte si s nimi několik kontrol po fáborkách.

Kdo máte, vemte prosím s sebou také fotografie s liškařskou tématikou nebo 
jakékoli fotografie s členy Radioklubu OK1KYP (čím více, tím lépe). K dispozici 
bude také videoprojektor – naskenujte, nahrajte, pošlete, přineste... 
            
 Doprava :   autem -Gregorova 2115/10, 148 00  Praha 4- Chodov  – viz GPS a plánek

   GPS:  50.0343200N, 14.4761208E
                   
           


