SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 602531222, e-mail marecek@ok2bwn.cz

PROPOZICE

Jihomoravského krajského přeboru
v rádiovém orientačním běhu nočním a na dlouhé trati
Termín, místo konání: 13.-14.srpna 2016, Řásná
Typ soutěže: mistrovská soutěž 2.stupně

Centrum soutěže: camp Velkopařezitý, Řásná 10, GPS: 49.2279758 N, 15.3842736 E
Časový rozvrh:

sobota 13.8. do 19:00
21:00
24:00

neděle 14.8.

do 8:30
10:00
14:00

příjezd, prezence pro noční závod
start závodu v nočním ROB, pásmo 3,5 MHz
předpokládané uzavření cíle, konec závodu

příjezd, prezence pro závod na dlouhé trati
start závodu v ROB na dlouhé trati, pásmo 144 MHz + 3,5 MHz
předpokládaný konec závodu, vyhlášení výsledků obou závodů

Činovníci soutěže: zkušený tým SK Radiosport

Kategorie: D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12, M14, M16, M19, M20–, M40–, M50–, M60–.
V případě méně než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií.

Tratě: Noční ROB – klasická trať, mírně zkrácené délky (předpokládané časy vítězů kolem 45 minut).
Dlouhá trať – závod na obou pásmech s výměnou přijímačů, též mírně zkrácené délky (předpokládané
časy vítězů kolem 90 minut).
Technické parametry: Frekvence a výkon vysílačů stejné jako na jiných závodech oblastní úrovně.

Ražení: SportIdent (prosíme o uvedení čísla čipu v přihlášce);

Mapa: standard IOF, 1 :15 000, formát A4, ekvidistance 5 m, stav podzim 2015
Limit: 120 minut pro noční, 180 minut pro závod na dlouhé trati.

Startovné: 50 Kč za závod, děti (MD16 a mladší) 30 Kč/závod. Splatno na místě.

Občerstvení: Pití zajištěno v centru závodů a při dlouhé trati na předávce přijímačů.

Strava, ubytování: V centru budou zajištěny sprchy a místnost na převlékání. V centru závodů je restaurace
a možnost přespání ve vlastních stanech (po domluvě možná i na lůžku).
Přihlášky: Do čtvrtka 11.8.2016 na adresu
Jiří Mareček, Obřanská 593, 664 01 Bílovice n/Svit.
tel. 602531222, e-mail marecek@ok2bwn.cz
případně na místě za dvojnásobné startovné a s rizikem, že nezbude mapa (stejná, jako na M ČR DT 2016).
Podrobnější informace na místě.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

