
Propozice krajského přeboru Prahy v ROB na 
dlouhé trati 3,5 + 144 MHz. 

 
Pořadatel:  FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4, vedený u Městského soudu v Praze 

        pod spisovou značkou L 8567   
 
Datum konání: 13. 05. 2017.  
 
Druh soutěže: krajský přebor Prahy 4, mistrovská soutěž 2. stupně v pásmu 3,5+144 MHz na dlouhé trati. 
 
Kategorie:       MD12+, mohou se dle potřeby slučovat. Kategorie MD12/14 nejsou dle platných pravidel.  
 
Místo konání: Praha 4 Krčský les u hotelu Globus, viz https://mapy.cz/s/1BWmc 
 
Činovníci: Hlavní rozhodčí, stavba trati: Antonín Blomann, R1 

Ředitelka soutěže a vedoucí startu a cíle: Martina Matoušková 
 
Mapa:  Krčský les, měřítko 1 : 10 000,  výřez 
 
Razící systém: mechanické ražení – kleště. Na kontrolách budou jen malé lampiony (15 x 15 cm) 
 
Startovné:  30,- Kč 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
 
Občerstvení: pití na předávce přijímačů 
 
Doprava: MHD metrem C do stanice Roztyly, busem 135 do zastávky Dědinova, u hotelu jsou parkoviště aut. 
 
Časový rozvrh: 10:15- 11:00 prezentace v místě startu, odevzdání přijímačů 144 MHz k převozu na předávku 
    11: 00 – start prvních závodníků. 
    15: 00 – předpokládaný konec závodu  

    
Přihlášky: Nejpozději do 12. 05. 2017 do 18 hod mailem na adresu ablomann@seznam.cz, nebo tlf 603 144 224 

Vyjimečně se můžete přihlásit až na startu, ale nemůžeme na 100% zaručit mapu. 
 
Poznámky: Startuje se v pásmu 3,5 MHz. Méně zdatní závodníci mohou absolvovat jen jedno pásmo podle své 

volby. V případě pásma 144 MHz budou dopraveni na místo startu do 10:50, proto musí být 
zaprezentováni cca do 10:30. Tito závodníci budou hodnoceni zvlášť a nebudou zahrnuti do DT. 

 
V Praze  dne 3. 5. 2017 
           Antonín Blomann 

https://mapy.cz/s/1BWmc
mailto:ablomann@seznam.cz


Dlouhá trať 13. 5. 2017. Technické údaje, délky tratí a předběžně 
kategorie. Prosím, lidé čtěte (a bděte)! 
 
 
Kmitočty kontrol: kontroly 80 m 3,520 kHz  
   maják 80 m  3,600 kHz 
   kontroly 2 m 144,50 MHz 
   maják 2 m  145,55 MHz 
 
Délky tratí: 2 + 2 kontroly  min 3,68 km (MD12-14) 
  3 + 3 kontroly  min 4,95 km (MD16, MD50, D60) 
  4 + 4 kontroly  min 6,38 km (MD19, M40, D20-35) 
  5 + 5 kontrol  min 7,45 km (M20) 
 
Skutečné kategorie budou stanoveny podle počtů startujících a jejich věkového 
složení. Pokud má někdo zájem běžet pouze 80-ku, oznámí to v přihlášce 
(nejpozději na startu) a odevzdá věci do cíle včas, aby mohly být převezeny 
spolu s přijímači na 2-metr na místo předávky. Pokud chce někdo běžet jen 2-
metr, bude převezen na místo předávky, musí to napsat do přihlášky.   
Přijímače na 2-metr je možno odevzdat smontované, nebo s prvky dobře 
spojenými s tělem přijímače tak, aby při transportu nedošlo k jejich oddělení a 
případné ztrátě. Čas odvozu se předpokládá 10:30-10:45. 
Pokud někdo (z mimopražských) ví, že nestíhá start v 11:00, oznámí to předem, 
aby bylo možno zajistit start po jeho příjezdu. 
Při parkování využijte parkoviště na sídlišti, nebo přilehlé k hotelu Globus, 
kterých bývá ale málo. Nepoužívejte parkoviště vyhrazená pro hosty hotelu.  
V místě předávky bude možnost pití (voda, nebo voda se šťávou), jiné 
občerstvení se nepředpokládá. Závodníci si tam však na vlastní nebezpečí 
mohou nechat dopravit svoje jídlo. 
Závod bude probíhat podle pravidel ROB s výjimkou, že bude umožněn start i 
závodníkům kategorií MD12-14 a budou použity jen malé lampiony 15 x 15 cm 
a kleště na provázku, aby nebyly nápadné. I tak se občas stává, že je někdo zcizí, 
nebo ukradne.  
Ražení bude klasické. Ražte pečlivě do příslušných políček, vyhnete se 
disqalifikaci. Kdo používáte obal na kartičku, počítejte s tím, že budou 
nestandardně dlouhé (cca 15 cm). 
Doporučuji důrazně všem přihlásit se mailem předem, aby byl umožněn hladký 
průběh závodu. Ale bude připraveno několik map i pro ty, kteří se rozmyslí na 
poslední chvíli a přijdou bez předběžného přihlášení. 
Vzhledem k délce a obtížnosti závodu nepředpokládáme běh s doprovodem. 
Pokud by někdo měl účastníky pro běh s doprovodem, musí si tento doprovod 
zajistit sám. 
Vyhlášení výsledků bude v cíli po doběhu většiny závodníků. 


