
Zpráva z NŽ Kysuca Cup -  26.-28.6.2015

Rada AROB na základě žádosti pořadatele schválila zařazení všech 3 závodů do hodnocení českého
NŽ 2015.  Pořadatel nepožádal předem o žádné výjimky z Pravidel ROB.

Po  zveřejnění  propozic  a  po  projednání  v  Radě  AROB  byl  pořadatel  požádán  o  jejich
změnu/doplnění.  Všechny připomínky AROB byly ze strany pořadatele akceptovány. Dodatečně
byly vypsány všechny kategorie dle českých pravidel ROB, zajištěna dostatečná kapacita ubytování
ve škole, použití kmitočtů podle rozpisu ME2015 a  formulář xls pro hromadné přihlašování oddílů.
Pořadatel  požádal  o  zapůjčení  části  techniky od AROB,  aby měl  jistotu  fungující  odpovídající
techniky (2 sady vysílačů pro sprint, 1 sada pro foxoring)

Účast:
140 závodníků celkem, z toho 116 z ČR. Všechny závodníky AROB připojistila pro  sportovní
soutěž v zahraničí – hromadná pojistka ČUS u UNIQA.

Ubytování:
kapacita 90 míst na postelích v Sudoparku, levnější ubytování ve škole vzdálené cca 3 km, možnost
přespání ve stanu v centru soutěže. Pořadatel zajistil velmi pěkné ubytování za dostupnou cenu. V
ceně byla možnost relaxace v sobotu v podvečer ve vyhřívaných sudech zdarma.

Mapa:
Kvalita map a měřítka odpovídající pravidlům ROB a stupni soutěže. Sobotní závod klasika 3,5
MHz se běžel na české straně hranic na mapě Černá Ostravice 1:15000 z roku 2014. V okolí centra
byl pro tuto soutěž nově zmapovaný prostor Sudopark  v měřítku 1:10000 a výřez Sudopark 1:5000.

Soutěž  proběhla  regulerně  dle  časového  harmonogramu,  výsledky  mohou  být  započítány  do
Národního žebříčku a do Veteránského nominačního žebříčku 2015.

Drobné připomínky k průběhu akce a k dodržení Pravidel ROB:

1.  chyběla  centrální  nástěnka -  menší  informovanost  závodníků   (pokyny pro  E1+E2 obdrželi
vedoucí výprav při prezenci) - s ohledem na různé ubytování a větší areál Sudoparku by bylo lepší
informace také vyvěsit

2.   vyvěšování  výsledků  –  nebyly  zveřejněny/vyvěšeny  oficiální  výsledky  –  pouze  průběžný
„špagátostroj“. Z poslední etapy E3 vyvěšena jen část výsledků. Vše dodatečně zveřejněno na webu
soutěže v pondělí/úterý.

3. hendikep FOXORING – způsob startování foxoringu formou hendikepu nebyl předem zveřejněn
ani projednána výjimka z pravidel v Radě AROB – účastníci tuto informaci obdrželi v sobotu večer,
když  byla  vedoucím oddílů  rozdána  startovní  listina.  Startování  formou  hendikepu  neovlivnilo
regulernost závodu.

4.  pokyny FOXORING –  nebyly  předem zveřejněny ani  vyvěšeny,  několik  výtisků  rozdáno  v
sobotu večer vedoucím oddílů – část závodníků se nedozvěděla způsob rozvržení  vysílačů na 4
frekvencích. Tato skutečnost mohla mít vliv na ladění kontrol při náběhu do kolečka.  Pořadatel v
sobotu večer uskutečnil trénink na foxoring, ale o této skutečnosti se nedozvěděli všichni závodníci
– nebylo to v programu zveřejněno.



5.  vysílače FOXORING – někteří závodníci si ztěžovali na horší zaměřitelnost – pravděpodobně
způsobeno připevněním vysílačů na kovové stojany (v ČR jsou používány laminátové). Vysílače
byly použity s připojením částečně smotané antény+uzemnění,  byly většinou slyšitelné na větší
vzdálenost než v ČR (došlo k nedorozumění - nebyly použity krátké antény prutové pro fox). S
ohledem na náročnost horského terénu závodníci lepší slyšitelnost uvítali. V jednom případě se dvě
kontroly  na  stejné  frekvenci  při  zaměřování  z  větší  dálky  rušily  (č.1  a  č.2)  –  doporučení  pro
stavitele trati – pro nejbližší kontroly použít podle možností různé frekvence .

6.  Klasika  3,5  MHz –   rozměr  mapy  nebyl  předem  zveřejněn  (A4).  Maják   byl  umístěn  ve
startovním kolečku   a  zakreslen  dvojiným kolečkem.  Nebyla  zveřejněna  informace  o  cílovém
koridoru – délka a způsob značení  (rozpor s pravidly ROB).
Pozdě označené parkoviště a cesta na start/shromaždiště – závodníci přijeli auty dříve než pořadatel
označil  lampionem  a  vyfáborkoval  cestu  (bloudili  okolo  státní  hranice).  Naopak  pochvala  za
zajištěnou  možnost  krytého  parkování  pro  případ  deště  přímo  u  přechodu  (rezervovano  u
nevyužívaného hraničního prostoru – i když nakonec nemuselo být využito)

7.  vyhlášení  – v sobotu večer proběhlo pouze losování tomboly, část závodníků špatně pochopila
pokyny a přijela  na vyhlášení  výsledků.  V tombole bylo rozdáno cca 20 věcných cen – hlavní
sponzorská cena automatická pračka.
Závěrečné  vyhlášení  pořadatel  dle  svých  možností  urychlil  –  pěknými  věcnými  a  sportovními
cenami byli odměněni závodníci na 1.-3.místě součtem podle doběhu v hendikepu + všichni žáci
věkových kategorií MD12 + MD14. Závodníci kat. MD16-70 kromě ceny obdrželi malé poháry.

Pořadatelům  akce  patří  poděkování  za  dobrý  nápad  zařadit  soutěž  na  Slovensku  do  českého
celostátního kalendáře. Akce byla dobře připravena a v případě zájmu ze strany SVK doporučuji
využít  nabídku i  v některém příštím roce.  Závodníci  z Čech mají  tak možnost běhat  v nových
náročných teránech.

zpracovala:
2.7.2015  
Marcela Šrůtová, rozhodčí R1


