
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 

 

DRUH SOUTĚŽE 

Akademické mistrovství České republiky v ROB, mistrovská soutěž I. stupně  

-  klasická trať 144 MHz a 3,5 MHz 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

20.–21. října 2018, Sentice 

CENTRUM SOUTĚŽE 

Sokolovna Sentice, v budově s obecním úřadem (vstup zezadu od parkoviště) 

GPS: 49°18’43“ N, 16°26’50“ E 

POŘADATEL 

ČAATS, z.s. Klub technických sportů ROB Brno (z pověření ČAATS a AROB ČR) 
SK RADIOSPORT z.s., Bílovice nad Svitavou 

ČINOVNÍCI SOUTĚŽE 

Ředitel: Petr Hrouda (R2) 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Látal (R1)  

Stavba tratí: Hana Fučíková (R3) 

ČASOVÝ ROZVRH 

sobota 20.10.  od 11:00 příjezd   neděle 21.10.   09:30 start závodu 3,5 MHz 

    12:00 oběd        13:00 oběd 

    14:00 start závodu 144 MHz     14:00 vyhlášení výsledků  

    18:00 večeře 

    19:00 vyhlášení výsledků  

KATEGORIE 

M, D (mistrovské), M-open, D-open (nemistrovské) 

TERÉN 

Přiměřeně kopcovitý, na okolí Brna vcelku dobře průběžný, místy kamenitá podložka, relativně 
hustá síť cest. Doporučujeme krytí dolních končetin. 

MAPY 

Standard IOF, měřítko 1 : 10 000, stav červen 2017, formát A4. 

V prostoru probíhá a v říjnu bude probíhat intenzivní těžba – mapa teď nebude revidována, 
nemá to cenu. Kontroly budou umístěny mimo vytěžená místa, na postupech počítejte 
s možností nových pasek a nově projetých cest. 

ZAKÁZANÝ PROSTOR 

Prostor ohraničený na východě silnicí Hradčany–Sentice–Chudčice–Veverská Bítýška, na 
západě řekou Svratkou. 



VYSÍLAČE 

Technické parametry vysílačů stejné jako na soutěžích národního žebříčku ČR v ROB, budou 
uvedeny v pokynech. 

RAZICÍ ZAŘÍZENÍ 

SportIdent pro všechny kategorie a oba závody. 

UBYTOVÁNÍ 

Ve vlastním spacáku v sokolovně Sentice. Pozor, v objektu nejsou k dispozici sprchy. 
Přezůvky nutné!  

STRAVA 

Obědy a večeře jsou zajištěny v restauraci U mravenca, snídaně bude připravena přímo 
v objektu sokolovny.  

Stravu je nutno objednat spolu s přihláškou v daném termínu! Poplatek za nevyužitou 
stravu se nevrací. 

Sobota oběd: těstovinový salát (zelenina, kuřecí maso, jogurt)  

Sobota večeře: polévka, vepřo-knedlo-zelo 

Neděle snídaně:  bude připravena přímo v objektu sokolovny dle chutí pořadatelů :o)  

 (pečivo, buchty, marmeláda, sýr, paštika, ovoce, čaj, ...) 

Neděle oběd: polévka, domácí sekaná, brambor 

CENY  

Startovné: akademici 0 Kč, kategorie open 120 Kč / závod  

Ubytování: za osobu a noc 50 Kč 

Strava: snídaně 35 Kč, sobota oběd 85 Kč, sobota večeře a neděle oběd  95 Kč 

Zapůjčení SI čipu: za závod 20 Kč (800 Kč v případě ztráty) 

DOPRAVA 

Autobus IDS JMK č. 330 od Čebína jede přímo k obecnímu úřadu, linka 153 (Tišnov–Veverská 
Bítýška) staví na zastávce Sentice (asi 500 m od OÚ).  

Autem dle své hlavy s využitím mapy či chytré blondýny, parkování za objektem (vjezd zprava 
kolem OÚ). 

PŘIHLÁŠKY 

Nejpozději do 12. 10. 2018 na svata@sci.muni.cz - do přihlášky uveďte jméno, číslo čipu, 
kategorii (mistrovské kategorie i studovanou VŠ a fakultu), zájem o ubytování a stravu.  

RŮZNÉ 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR, 
se vztahuje hromadná pojistka ČUS. 

Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník. Pořadatel si vyhrazuje 
právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY 

Kontaktní osoba: Petr Hrouda, mobil: +420 607 534 211, e-mail: svata@sci.muni.cz 

Tým organizátorů se těší na vaši účast! 


