
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení  příznivci  ROB  a  Poháru  přátelství  zvláště.
Dovolujeme si vás všechny pozvat na naši tradiční soutěž,
která  se  koná  již  po  jedenačtyřicáté  a  to  na  Pohár
přátelství  2017.  Po  předchozích  invazích  do  vzdálených
končin, jako byl Horšovský Týn a Sušice jsme se rozhodli
vrátit  se ke kořenům tohoto závodu, do terénů,  kde se
před třiačtyřiceti roky na Mikuláše roku 1974 konal první
ročník v nedalekých Všenorech. V té době nebyla Myška
ještě  ani  malou myšičkou a  i  ROB,  lépe řečeno Hon na
lišku byl ještě v plenkách. Letošní závody budou doufáme
na úrovni, na kterou jste zvyklí a celý pořadatelský tým se
bude snažit, aby se vám tu líbilo a abyste byli spokojeni
nejen  se  závody,  ale  i  s uzavřením celé  závodní  sezony
2017.

Vítejte v Brdských lesích.

DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž I. stupně v Radiovém Orientačním 
Běhu, NŽ.
Závod na klasické trati 3,5 MHz. 
Závod na klasické trati 144 MHz.

POŘADATEL
FOX – klub Praha, oddíl ROB, vedený u Městského soudu 
v Praze pod spisovou značkou L 8567,
z pověření AROB ČR

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM SOUTĚŽE
30.9 – 1. 10. 2017, Řevnice
Sportcentrum Řevnice, Mníšecká 500,
252 30 Řevnice
http://www.sportcentrumrevnice.cz/
49°54'45.479"N, 14°14'3.334"E

ORGANIZÁTOŘI
Ředitelka soutěže: Martina Matoušková, R2
Hlavní rozhodčí,stavba tratí:  Antonín Blomann, R1
Vedoucí startu: Barbora Matoušková
Vedoucí cíle: Ing. Pavel Šrůta

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 29. 9. 2017:
17,00 - 21,30 Prezentace
20,00 - 21,30 Trénink na klasiky 144 a 3,5 MHz
Sobota 30. 9. 2017:
7,30 - 9,00 Snídaně + balíček
11,00 Start 00 v pásmu 144 MHz
17,30 - 19,00 Večeře
19,30 Vyhlášení výsledků závodu

 v pásmu 144 MHz
Neděle 1. 10. 2017:
7,00 - 8,30 Snídaně
9,00 Start 00 v pásmu 3,5 MHz
12,00 - 14,00 Oběd
do 15:00 Vyhlášení výsledků závodu 

v pásmu 3,5 Mhz,
Vyhlášení výsledků Poháru
 přátelství 2017

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Kategorie:
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, M70
Terén:
Náročný,  horský,  místy  kamenitý,  místy  hodně  svažitý,
z 90% zalesněný.

Mapy, zakázaný prostor:
Rochota 2016, Skalka 2017, Babka 2013, U Trojáku 2017,
Hvíždinec 2011. Zakázaný prostor ode dne vydání propozic
na uvedených mapách v prostoru mezi Všenory až Halouny
a Řitkou až Stříbrnou Lhotou.
Razící zařízení:
SPORTident pro všechny kategorie
Vyhodnocení:
Oba  závody  budou  vyhodnoceny  samostatně.  Celkovým
vítězem Poháru přátelství 2017 se stává závodník s nejvíce
kontrolami  a  s nejlepším  dosaženým  časem  dohromady
z obou závodů.
Současně bude probíhat  (dle zájmu) i  soutěž tříčlenných
družstev  o  putovní  pohár  přátelství.  Družstva  budou
složena závodníky z kategorií MD12-14 + MD16-20 + M40-
D35-.  Družstva  musí  být  složena  ze  závodníků  jednoho
oddílu.  Do  celkového  hodnocení  družstev  se  počítá
umístění (součet všech za všechny závody), je-li někdo PL,
D, N potom se mu počítá jako umístění počet závodníků
v nejvíce  obsazené  kategorii.  Nahlašovaní  jednotlivých
družstev  bude  probíhat  předem,  ale  nejpozději  při
prezentaci.
Prosíme  vítěze  loňského  ročníku,  aby  pohár  přivezl,  ať
máte o co běžet!!!

POPLATKY
Startovné:
kategorie MD12-14, M70 130,-Kč/závod
kategorie MD16- 160,-Kč/závod
Startovné  po  termínu  přihlášek  bude  navýšeno  dle
možností pořadatele max. na dvojnásobek.
Nevyužité  startovné  se  zpět  nevyplácí.  Ve  startovném
máte dopravu z centra soutěže na start a z cíle do centra
soutěže, zajištění závodu, malé občerstvení v cíli. 

http://www.sportcentrumrevnice.cz/


STRAVA
Stravu si mohou objednat i ti, kdo nevyužijí naši nabídku
ubytování a obráceně.  
Snídaně SO, NE: 60,- Kč/porce

formou švédského stolu - pečivo, sýr, salám,
paštika,  máslo,  džem,  cereálie,  jogurt,  čaj,
mléko, káva

Balíček SO: 70,- Kč/porce
bageta 80 g se šunkou a sýrem, salát, rajče

Večeře SO: 90,- Kč/porce
1) hovězí vývar s nudlemi, kuřecí 
přírodní plátek 130 g, rýže
2) hovězí vývar s nudlemi, 
čevapčiči 130 g s bramborem a cibulkou

Oběd NE: 90,- Kč/porce
1) brokolicový krém,  smažený kuřecí řízek

130 g, brambor, okurka 
2)brokolicový krém, Boloňské špagety 200 g

Jídelníček netajíme, ale jeho změna je vyhrazena

UBYTOVÁNÍ
Na posteli ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím (celkem 30 míst) 220,- Kč/lůžko a noc
Přednost mají ti, co si objednají oba noclehy, jinak podle
pořadí došlých přihlášek.
V  sále,  nebo  přilehlých  prostorách  na  podlaze,  nutný
vlastní spacák a karimatka, přezuvky 100,- Kč/osoba a noc
Nebo kde si kdo co najde. Strýček Google jistě poradí.

DOPRAVA
Autobusem i vlakem se do Řevnic dostanete v pohodě 
(http://jizdnirady.idnes.cz).
Autem doporučujeme z dálnice D4 ve směru od Prahy sjet
v Řitce (Exit 14) a ve směru od Dobříše v Mníšku (Exit 18) a
po silnici 116 dojet až od Řevnic před „Liďák“. Je možno
použít i silnici 115 z Radotína přes Černošce, Dobřichovice
a Lety. Parkování je možné u COOPu, naproti Sportcentru.
Pozor při výjezdu z parkoviště na jednosměrný provoz. 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
Od  pondělí  28.  8.  2017  do  čtvrtka  14. 9. 2017  spolu  se
zaplacením všech poplatků, u později odeslaných přihlášek
nebo plateb účtujeme až dvojnásobné startovné!
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili pokud možno 
webový formulář na stánkách: 
http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/ ,potvrzovací mail přijde 
obratem. Vyjímečně  je možno použít excelovskou 
tabulku.
Číslo bankovního účtu: 159 416 649/0300 
Jako  variabilní  symbol  použijte  PSČ  z  adresy  Vašeho
oddílu. 
V  průběhu  července  2017  budou  aktualizovány  stránky
soutěže na adrese www.pratelak.foxklub.cz

SPONZOŘI

http://www.pratelak.foxklub.cz/
http://vysledky.ardf.cz/prihlasky/

