Mistrovství České republiky
v rádiovém orientačním běhu
Národní žebříček v ROB

4 days ARDF 2018

Marienbad – Czech Republic

Mariánské Lázně 5-8.7.2018

Pořadatel

: Radioelektronika Cheb z.s. z pověření AROB ČR

Druh soutěže

: mistrovská soutěž I.stupně
Mistrovství ČR ve štafetách a ve foxoringu
Národní žebříček – klasika v pásmu 3,5 MHz a 144 MHz

Místo konání
Datum konání

: Mariánské Lázně
: 5-8.7.2018

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Delegát
Stavba tratí

: Miroslav Vlach st. R1
: Miroslav Vlach ml. R1
: Jakub Oma R1
: Miroslav Vlach ml. R1, Jiří Vlach R1, Vlasta Vlachová R1

Kategorie
Závodní prostor
UPOZORNĚNÍ

: dle pravidel ROB
: prostor mapy Rádiovka, Srnčí hřbet, Výhledy, Kosatcová louka
: dnem vydání propozic včetně jejich uveřejnění na internetu je závodní
prostor považován za zakázaný prostor !
: kontinentální, zalesněno 90-95 %

Terén
Vysílače

: pásmo 3,5 MHz – ANT vertikální 6-8 m
pásmo 144 MHz – ANT horizontální (lomený dipól)
foxoring – 3,5 MHz

Razicí zařízení

: Sport Ident pro všechny kategorie

Centrum soutěže

: Domov mládeže Zlatý zámek, Klíčová 167/4, M.Lázně

Prezence

: štafety – dne 5.7.2018 od 12.30 do 13.30 h na shromaždišti
(bude upřesněno v pokynech)
: ostatní závody – dne 5.7.2018 od 19.00 do 21.00 h v centru soutěže

Ubytování

: Domov mládeže Zlatý zámek Mariánské Lázně, Klíčová 167/4
4 lůžkové pokoje, příslušenství společné na chodbě (internát)
kapacita = 90 lůžek
tělocvična obce Velká Hleďsebe – Klimentov (bývalá kasárna)
kapacita = 100 osob

Stravování

: zajištěno pouze ve školní jídelně DM Zlatý zámek
Snídaně (60 Kč) - večeře/oběd (90 Kč)

Doprava v místě

: dle pokynů pořadatele

Technické údaje

: ražení kontrol – systém Sport Ident
: kmitočty vysílačů – dle pravidel (bude upřesněno v pokynech)

Poplatky

: startovné

– MD12,MD14,MD60
MD16-MD50
- Štafeta

150 Kč/závod
160 Kč/závod
250 Kč

ubytování

: stravování
Pojištění

- Zlatý zámek
- Tělocvična kasárna
- dle výběru

315 Kč/noc/osoba
50 Kč/osoba/noc

: do 540 Kč/pobyt

: sportovci jsou pojištěni hromadnou pojistkou ČOV

Doklady k prezenci : registrační průkaz s lékařskou prohlídkou
Přihlášky

: do 16.6.2018 v přihláškovém formuláři na e-mail: umy@seznam.cz

Poplatky

: do 16.6.2018 na účet č. 2700227205/2010
Název účtu: Radioelektronika Cheb
Variabilní symbol = PSČ sídla oddílu ROB

Pozdní přihlášky

: pro závodníky přihlášené po termínu se zvyšuje startovné o 50%,
pro pozdě přihlášené nemusí být zajištěno stravování a ubytování

Program
Čtvrtek 5.7.2018

do 13.30 h příjezd a prezence na shromaždišti štafet
13.30 – 13.50 h trénink na štafety
14.30 hod – start M ČR štafety
17.30 – 19:00 h večeře
19.00 – 21.00 h prezence na ostatní závody
20.00 – 21.30 h trénink na pásmo 144 MHz a 3,5 MHz

Pátek 6.7.2018

08:00-09:30 h snídaně
11:00 hod start závodu v pásmu 144 MHz
17.30 – 19:00 h večeře
19.30 h – vyhlášení výsledků štafety, 144 MHz

Sobota 7.7.2018

08:00 – 09.30 h snídaně
11:00 h start závodu v pásmu 3,5 MHz
17:30 – 19:00 h večeře
19.30 h vyhlášení výsledků 3,5 MHz
21.00 – 22.00 h trénink foxoring

Neděle 8.7.2018

08:00 – 09:00 h snídaně
09.30 h start závodu ve foxoringu
11.30-14.00 h oběd
15.00 h vyhlášení výsledků foxoring, odjezd

Jídelníček – jídelna domova mládeže
Čtvrtek 5.7.2018
Pátek 6.7.2018
Sobota 7.7.2018

Neděle 8.7.2018

večeře – hovězí vývar s rýží, vepřové na paprice, těstoviny
snídaně – pečivo, šunka, sýr, máslo, jogurt, čokol.kuličky, čaj
Večeře – bramborová polévka, kuřecí se zeleninou, rýže
snídaně – pečivo, máslo, míchaná vejce, zeleninová obloha, jogurt,
lupínky máslo, džem, čaj
Večeře – frankfurtská polévka, smažené rybí filé, brambor, salát
snídaně – pečivo, salám, máslo, ovesná kaše s kakaem, čaj
Oběd – kuřecí polévka, svíčková na smetaně, knedlík

Soutěž podporují:
ASOCIACE RÁDIOVÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU ČESKÉ REPUBLIKY z.s.

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky:
Lesní správa Přimda
Lesní správa Toužim
Lesní závod Kladská

Oddíl ROB Cheb podporuje:
Město Cheb

Podporujeme děti nemocné cystickou fibrózou

Mapa ubytování:

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

