
      ZPRÁVA   DELEGÁTA   ze soutěže „O-sport Cup 2015v rádiovém 
orientačním běhu Tři Studně 2015“ 
 
Pořadatelem mistrovské soutěže I. stupně „O-sport Cup“ byl O-sport a SK 
Herink. Informace na internetu byly s dostatečným předstihem (13. 4. 2015 
propozice a přihlašovací formulář) včetně dopravy, pokynů k závodům a 
s předběžnou startovní listinou. V průběhu závodu byly veškeré informace 
vyvěšovány na nástěnce v místě ubytování v Táborové základně Tři Studně. 
 
Pořadatel zajistil dostatečnou kapacitu ubytování v centru závodů v chatkách 
táborové základny. Stravování bylo zajištěno v jídelně přímo v místě ubytování-  
 
V pátek 8. 5. 2015 proběhla 1. mistrovská soutěž v ROB na krátké trati 
v pásmu 3,5 MHz. 
Doprava na start byla zajištěna autobusem. Závod proběhl za slunečného 
počasí. Běželo se na mapě Medlov 1 : 15 000 z 2015. 
Stavitel trati se držel platných pravidel při rozdělení počtu kontrol o délce trati 
u všech věkových kategorií.  
Vyhledávané kontroly byly na dvou frekvencích, což umožnilo postavit zajímavé 
a rozličné tratě pro různé kategorie. 
Start i cíl byl společný pro všechny kategorie. 
Poloha a vzdálenost startu a cíle a rozvržení kontrol umožnilo různou volbu 
pořadí kontrol, která rozhodovala o konečných výsledcích. 
Téměř všichni závodníci absolvovali trať s plným počtem kontrol a v limitu. 
Závodu se zúčastnilo 148 závodníků. 
 
V sobotu 9. 5. 2015 proběhla 2. mistrovská soutěž v ROB na klasické trati 
v pásmu 144 MHz.  
Doprava na start a z cíle byla zajištěna autobusem. Závod proběhl za 
slunečného počasí. Běželo se na mapě Odranec, měřítko 1:1500 z roku 2015.   
Na startu si závodníci zakreslovali větší množství zakázaných prostorů (hustníky 
s výskytem divočáků). 
Stavitel trati se držel daných pravidel a rozdělil počet kontrol a délku trati tak, 
aby odpovídala pravidlům a věkovým kategoriím. Vzhledem k mírně zvlněnému 
terénu s dostatečnou sítí cest a přehledné mapě byly časy závodníků 
v některých kategoriích o něco kratší, než jsou směrné časy. Téměř všichni 
závodníci absolvovali trať s plným počtem kontrol a v limitu. 
Vyhledávané kontroly byly na dvou frekvencích, což umožnilo postavit zajímavé 
a rozličné tratě pro různé kategorie. 
Start i cíl byl společný pro všechny kategorie. 



Před startem byli závodníci upozorněni na záměnu frekvencí rychlých a 
pomalých kontrol při pátečním tréninku v pásmu 144MHz. 
Celkem účastnilo se 151 závodníků. 
Závod byl zajímavý a pestrý. 
 
V neděli 10. 5. 2015 proběhl závod „Foxoring – handicap´´. Byla znovu použita 
mapa Medlov, měřítko 1:10 000. Start i cíl byl přímo v areálu Táborové 
základny Tři Studně. 
Pro výpočet handicapu byl použit vzorec Σ = KT 3,5 MHz + klasika 144 MHz 
(poloviční čas). 
Rozložení kontrol a umožnilo volbu pořadí. 
Pořadatelé se omluvili dvěma závodníkům z kategorie M16 za nedopatření při 
zakreslování kontrol, do NŽ jim bude započítán průměr. 
Závod proběhl za slunného a teplého počasí. 
 
Slavností vyhlášení výsledků jednotlivých závodů proběhlo v pátek pro KT 3,5 
MHz a v neděli pro 144 MHz a handicap. Závodníci na prvních 3. místech 
v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a vítězové v handicapu drobné 
ceny. 
 
Všechny tři etapy proběhly v souladu s pravidly ROB, protesty nebyly podány 
ani při jednom závodě.  
Výsledky byly uveřejňovány na webových stránkách závodu průběžně, celkové 
výsledky s pořadím kontrol a mapy závodů 10. 5. 2015. 
 
Děkuji pořadatelům za ochotu přípravu a nadšení uspořádat tyto pěkné 
závody!!! 
 
 
 
 
 
                                                                 Delegát soutěže: Leona Soukupová 
 
V Praze 19. května 2015 


