Zpráva delegáta o průběhu soutěže
Oficiální název soutěže: Bílovické Krpály 2018
Druh soutěže:
Mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu na klasické trati 144 MHz
Mistrovství České republiky v rádiovém orientačním běhu na krátké trati 3,5 MHz
Obě soutěže jsou zařazeny do národního žebříčku ČR 2018
Datum a místo konání:
11.-13. května 2018, Bílovice nad Svitavou
Centrum soutěže:
Základní škola Bílovice nad Svitavou, Komenského 151
Pořadatel:
Asociace ROB ČR, SK RADIOSPORT z.s.
Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Technický úsek:
Tajemník soutěže:

Miroslav Látal
Jiří Mareček, R1
Iva Marečková

Mistrovská soutěž I. stupně na klasické trati 144 MHz:
Hlavní rozhodčí:
Petr Matula, R1
Stavitel trati:
Jiří Mareček, R1
M ČR na krátké trati 3,5 MHz:
Hlavní rozhodčí:
Jiří Mareček, R1
Stavitel trati:
Petr Matula, R1
Použitá mapa:
IOF, Zadní Hády, měřítko 1:15000, stav duben 2018, rozměr A4
IOF, Gerhátky, měřítko 1:10000, stav duben 2018, rozměr A4

Oba závody proběhy ve stejném prostoru, ale umístnění kontrol a postupy byly
rozdílné. Starty a cíle obou závodů byly dosažitelné pěšky, cíl shodný pro oba
závody, na vhodném místě, přijímače se odevzdávaly v centru.
Závod v pásmu 144MHz – vzhledem k tomu, že jednotlivé kategorie startovaly do
různé minuty, na startu došlo zpočátku k drobným problémům- předčasnému startu
- kategorie H60 a opožděnému startu- kategorie D14. Problémy byly se slyšitelností
R3, která byla slyšitelná podle pravidel na konci koridoru, ale v terénu slyšet nebyla,
nebo velmi slabě. Nehledala jsem ji, ani neměřila, informaci mám od závodníků
kategorie D20 a M40.
MČR na krátké trati 3,5MHz – start byl přerušen pro nedostatek map. Pořadatelé
situaci vyřešili odebíráním map doběhnuvším závodníkům, aby mohl závod
pokračovat. Při vyhlášení byly mapy za zapůjčené k dispozici. Jiné problémy
nenastaly. Protesty nebyly podány.

Jednalo se o velmi pěkné závody, výměna plánovaného ubytování v tělocvičně za
třídy nebyla na závadu, spíše naopak, strava výborná, po organizační stránce bez
připomínek, výsledky byly vyvěšovány průběžně v cíli a včas v centru, protesty nebyl
podány. Velmi pěkné vyhlášení na náměstí, kvalitní ceny. Kromě spousty klíšťat
nebylo zranění. Po sportovní stránce na vysoké úrovni.

V Turnově 21.5.2018

Jana Omová R1- delegát

