ZPRÁVA DELEGÁTA O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
5 dnů ROB - 5 DAYS ARDF 2017
Místo a datum konání:

Svratka 4.-9.července 2017

Druh soutěže, etapy:
E1 – 5.7. - Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati v pásmu 80 m (3,5 MHz)
E2 – 6. 7. - Mistrovství ČR ve sprintu
E3 – 7. 7. - Mistrovství ČR ve štafetách
E4 – 8. 7. - Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati v pásmu 2m (144 MHz)
E5 – 9. 7. - Mistrovství ČR ve foxoringu
Pořadatel: ROB Pardubice z. s. a Radioklub OK1KYP z. s. z pověření rady AROB ČR
Propozice byly vydány 24 dní před termínem přihlášek, to by ani tak nevadilo, ale vzhledem k
složité situaci s ubytováním by byla užitečná aspoň předběžná, ale spolehlivá informace výrazně
dříve.
Je škoda, že se nepodařilo zajistit ubytování na jednom místě. Závodníci byli ubytováni v řadě
zařízení ve Svratce i na Milovech, čímž samozřejmě utrpěla sociální stránka akce a komplikovalo
to život organizátorů i výpravám.
Jinak ale veškerý informační tok byl bezchybný, všechny pokyny, startovní listiny i výsledky byly
včas zveřejňovány na informačních tabulích i na webu akce, výsledky byly zveřejněny na webu
akce do večera téhož dne.
Organizace startů a cílů byla bezproblémová, veškerá činnost probíhala plynule. Během celé akce
nedošlo k porušení pravidel ani k technickým problémům, nebyl podán žádný protest a nedošlo ani
k vážnějšímu zranění.
Doprava do/z závodního prostoru (autobusy pořadatele) byla rovněž bezproblémová a plynulá.
Časový rozvrh během celé akce byl přesně dodržován. Vyhlášení výsledků (jednou za dva dny)
bylo na slušné úrovni.
Drobnou připomínku bych měl k organizaci Mistrovství ČR ve štafetách: zde by rozhodně bylo
užitečné použití ozvučovacího systému, jednak pro informace závodníkům, jednak pro hlášení
průběhů na divácké kontrole či komentování průběhu závodu, což by výrazně přispělo k akční
atmosféře závodu.
Pro závody na klasické trati byly použity terény a nové mapy z loňského M ČR v OB. K tratím ani k
umístění jednotlivých kontrol nemám připomínek. Zdejší terén je pro ROB mimořádně vhodný, i
když povrch terénu patří běžecky rozhodně mezi obtížnější.
Směrné časy na E1 (klasika 80m) byly dodrženy s výjimkou D50, M60, kde byly mírně překročeny
Směrné časy na E2 (sprint) byly dodrženy s výjimkou D50, M60, kde byly mírně překročeny
Směrné časy na E3 (klasika 2m) byly značně překročeny u kategorií D12,D14,D16, D50, D60,
M12, což je nutno přičíst tradičně obtížnému zaměřování ve vysočinských terénech (podmáčený
terén), prostá délka tratí i s převýšením byla naprosto přiměřená.
Směrné časy na E4 (foxoring) byly překročeny u kategorií D19 (+71%), D60 (84%), a M60 (+91%),
u ostatních kategorií víceméně v pořádku. Síla signálu foxoringových vysílačů byla podle mě
optimální, terén byl běžecky velmi náročný (zejména pro nejstarší kategorie).

Technická poznámka: Na foxoringu (a také na sprintu a štafetách, kde to však tak nevadilo) byl
použit kmitočet 3,51 MHz, který se nachází v závodním (DX) segmentu 80m pásma. Během etapy
4 byl na pásmu značný provoz, který rušil signály slabých foxoringových vysílačů. Doporučuji (už
jsme to diskutovali s Mirkem Vlachem) Radě AROB zvážit změnu Pravidel ve smyslu úpravy
používaných kmitočtů (80m i 2m) tak, aby vyhovovaly platné vyhlášce a nezasahovaly do
závodního segmentu.
Celkově byla celá akce uspořádána na velmi dobré úrovni a oba pořádající oddíly znovu prokázaly,
že patří mezi nejzkušenější pořadatele v ČR.
V Bílovicích nad Svitavou dne 11.7.2017
Jiří Mareček, OK2BWN v.r., R1
delegát soutěže

