Asociace ROB ČR

Reprezentační družstvo juniorů a dospělých
Zátopkova 100 / 2, 160 17, Praha 6 – Strahov

arob@ardf.cz , www.ardf.cz

Pozvánka na 5.soustředění reprezentace ČR v ROB
Název akce:
5. soustředění reprezentace – mezinárodní srovnávací závody
Termín a místo konání:
05.05.– 10.5.2017, Lvov, Ukrajina
Ubytování:
Hotel „Perla Lvova“, Bruchoviči, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením (225 грн/noc)
Stravování:
1. varianta – kompletní strava v místě ubytování (150 грн/den)
2. varianta – objednat pouze snídaně + oběd, večeře v místní restauraci ve Lvově
3. samostatné stravování (z vlastních zdrojů snídaně + oběd), večeře v restauraci
(ceny se pohybují 70-110 Kč za plnohodnotný oběd)
Do přihlášky napište, které variantě dáváte přednost
Program:
Účast na mezinárodních vícedenních závodech ROB. Rozbory běžeckých postupů.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.

během dne odjezd směr Ukrajina (odjezd bude upřesněn podle účastníků)
dopoledne příjezd na místo ubytování, odpoledne 1.závod - sprint
2. závod – klasická trať 3,5 MHz
3. závod - klasická trať 144 MHz
4. závod – foxoring (dopoledne), po obědě odjezd směr ČR,
v dopoledních hodinách příjezd domů

Strartovné:
4 EUR / závod
Doprava:
VW + osobní auta podle počtu zájemců (a schopných řidičů).
Přihlášky:
Do středy 19.4. do 12 hod (zájemci pište OBRATEM).
písemně na andriyg@seznam.cz, a v kopii na arob@ardf.cz

Spoluúčast = 100 % celkových nákladů
Účastníci zaplatí 100 % nákladů za ubytování, stravování, startovné a cestovné
(pohonné hmoty, mýtné, parkovné atd).
Předběžné náklady – minimálně 3.300 Kč/osoba (odhad):
1000 Kč doprava (VW - 8 osob), 600 Kč stravování, 900 Kč ubytování,
16 EUR startovné, 300 Kč pojištění do zahraničí
Podle finančních možností reprezentace může být částečně proplaceno na konci roku
Seznam pozvaných
Bude upřesněn po uzávěrce přihlášek a oznámen podle výsledků výběrového
soustředění 23.4. !

V Turnově, dne 16.5.2017

šéftrenér reprezentace ČR v ROB
Andriy Gomzyk

Міністерство молоді та спорту України
Ліга радіоаматорів України
Товариство сприяння обороні України

Чемпіонат України зі спортивної
радіопеленгації серед дорослих,
юніорів та юнаків. Подовжені дистанції.
БЮЛЕТЕНЬ

6-9 травня 2017 р.
Львів

ДАТА І МІСЦЕ:

06-09 травня 3017 року м. Львів та околиці:
06.05 – спринт, урочище «Пеньки»
07.05 – класика д.3,5 МГц., урочище « Сихів»;
08.05 – класика д.145 МГц., лісовий масив, с. Підголоско;
09.05 – радіоорієнтування, лісовий масив, с. Олень.

ОРГАНІЗАТОРИ: Держадміністрація Львівської області, Ліга радіоаматорів України
Львівський ОЦНТТУМ
Головний суддя: Шевчук Ігор Михайлович снк.
Начальник дистанції: Веліканов Микола Васильович снк .
Головний секретар: Смирнов Олександр Васильович снк.
Заступник головного судді з організаційних питань
Іванчихін Микола Олегович снк. +38 050 641 2842

МАНДАТНА
КОМІСІЯ:

Мандатна комісія та суддівська колегія працюватиме за адресою:
м.Львів, вул.Лікарська 2, гостель «Перлина Львова» .
Проїзд від центрального залізничного вокзалу м.Львова приміським
потягом у напрямку Рава-Руська до станції Брюховичі, або від готелю
«Львів» у центрі міста маршруткою № 8, № 22, до відпочинкового
комплексу «Перлина Львову»

ПРОГРАМА
ЗМАГАНЬ:

06 травня 2017 року:
до 13.00 – проходження мандатної комісії;
15.00–18.00 – змагання вправи "спринт";
19.00–20.00 – засідання суддівської колегії, суддівський семінар.
07 травня 2017 року:
10.00–17.00 – змагання на діапазоні 3,5 МГц.
08 травня 2017 року:
10.00–17.00 – змагання на діапазоні 144 МГц.
09 травня 2017 року:
10.00–15.00 – змагання в радіорієнтуванні;
16.00–17.00 – нагородження призерів;

ВІКОВІ
ГРУПИ:

молодші юнаки: 14 років та молодші (Ч14, Ж14);
старші юнаки: 16 років та молодші (Ч16, Ж16);
юніори: 19 років та молодші (Ч19, Ж19);
дорослі: 20 років та старші (Ч20, Ж20).

КАРТИ:

Масштаб карт для класики та радіорієнтування 1:10000, для спринту 1:5000,
Н=5 м. Ліс хвойно-листяний, доброї та середньої прохідності з сильно
розвиненим рельєфом. Сітка доріг добре розгалужена. Небезпечні місця –
круті схили, яри.. Рекомендована форма одягу – закрита, взуття шиповане.

ЗАЯВКИ:

СТАРТОВИЙ
ВНЕСОК:
ВІДМІТКА:

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно надіслали
попередню заявку та при проходженні мандатної комісії надали іменну заявку
(чи медичну довідку) завірену керівництвом закладів та лікарем спортивного
диспансеру. Попередні заявки повинні надійти до організаторів не пізніше
ніж 25.04.2017 18:00! Заявочна форма розміщена на офіційному сайті
http://ardf.org.ua/
Стартовий внесок та обслуговування електронної відмітки за один змагальний
день становить 4 €.
На змаганнях буде застосована електронна відмітка SportIdent.

ВИЗНАЧЕННЯ
Переможці і призери у особистому та командному заліках
РЕЗУЛЬТАТІВ ТА визначаються в кожній віковій категорії та в
НАГОРОДЖЕННЯ: кожному виді програми і нагороджуються медалями та дипломами Ліги
відповідних ступенів.
ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

Проживання та харчування в готельному комплексі «Перлина Львова».
Орієнтовна вартість проживання: 85 грн. – місце в номері економ класу, місця в

номерах підвищеної комфортності від 150 до 225 грн.
Триразове харчування – 150 грн.

ЛАСКАВО ПРОСИМО

