PROPOZICE
Název soutěže:
Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu na klasických tratích.
Druh soutěže a závodu:
Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu – klasická trať 144 MHz a klasická trať 3,5 MHz.
Závody jsou zařazeny do Národního žebříčku České republiky.
Datum a místo konání:
14.–16. října 2016, Osečná.
Pořadatel:
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., oddíl rádiového orientačního běhu. Z pověření AROB ČR, z.s.
Centrum soutěže:
Základní škola a Mateřská škola, Školní 63, 463 52 Osečná.
GPS 50.693186 N, 14.918522 E.
Činovníci soutěže:
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí

Miloslav Nečas;
Jana Omová (R1);
Jakub Oma (R1).

Soutěžní kategorie:
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60.
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70.
Závodní prostor:
Viz plánek.
Mapy 1:15 000, ekv. 5 m, stav 2015, formát A4+.
Terén v části kopcovitý se skalními srázy a kameny, v části zvlněný až rovinatý, místy podrost, relativně hustá síť cest.

Ubytování nabízené pořadatelem:
Tělocvična ZŠ a MŠ, ve vlastních spacích pytlích. Přezůvky nutné! Sprchy a WC ve škole.
V zahradě školy je dále k dispozici 9 čtyřlůžkových, 1 třílůžková a 1 dvoulůžková chatka. Chatky nejsou vytápěné, jsou
vybaveny světlem a zásuvkou, nutné vlastní spací pytle, sprchy a WC ve škole. Jen na 2 noci, naplnění kapacity podle
došlých přihlášek, bude zpětně potvrzováno.
Zájem o ubytování nabízené pořadatelem je nutné uvést v rámci přihlášky.
Strava nabízená pořadatelem:
Ve školní jídelně ZŠ a MŠ:
Snídaně sobota
pečivo, sýr, šunka, zelenina, kaše či cereálie, čaj (formou „polobufetu“)
Večeře sobota
čočková polévka, zapékané těstoviny, okurka, čaj
Snídaně neděle
pečivo, sýr, šunka, zelenina, kaše či cereálie, čaj (formou „polobufetu“)
Oběd neděle
bramborová polévka (bez hub), přírodní hovězí plátek, rýže, salát, čaj
Zájem o stravu nabízenou pořadatelem je nutné uvést v rámci přihlášky.
Poplatky:
Startovné
Ubytování
Strava

MD12-16, M70: 100 Kč/závod
tělocvična: 60 Kč/osoba/noc
snídaně: 60 Kč/jídlo

Předběžný časový harmonogram:
Pátek 14. 10. 2016
19:00—22:00
20:30—22:00
Sobota 15. 10. 2016 10:30
19:30
Neděle 16. 10. 2016 9:30
14:30

MD19-60: 130 Kč/závod
chatky: 100 Kč/osoba/noc
oběd, večeře: 85 Kč/jídlo

půjčovné čip: 20 Kč/závod

prezentace v centru soutěže
trénink v okolí centra soutěže
start 00 – klasická trať pásmo 144 MHz
vyhlášení výsledků klasická trať pásmo 144 MHz
start 00 – klasická trať pásmo 3,5 MHz
vyhlášení výsledků klasická trať pásmo 3,5 MHz

Přihlášky:
Prostřednictvím webového formuláře: http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/vstup.php
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 7. 10. 2016.
Ve stejném termínu je nutné uhradit i všechny poplatky, a to převodem na účet: 10006-25835581/0100. Jako
variabilní symbol uveďte PSČ sídla oddílu.
Za přihlášky po termínu mohou být účtovány dodatečné poplatky ve výši až 50% základního poplatku.
Vysílače:
Podle Pravidel ROB. Bude upřesněno v pokynech.
Razicí zařízení:
SportIdent.
Různé:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za zdravotní způsobilost ke startu v závodech odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce.
O případných změnách propozic bude pořadatel včas informovat.

Partneři oddílu

Informace:
Www stránky pořadatele:
Mobil hlavní rozhodčí:

www.foxteamturnov.cz
+ 420 777 653 671

