
SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou

PROPOZICE 
1.mistrovské soutěže Jihomoravského kraje 

v radiovém orientačním běhu
 

Termín, místo konání: Sobota 3.3.2018, Horákov 

Typ soutěže: mistrovská soutěž 2.stupně

Centrum soutěže: u Kaple Panny Marie, GPS: 49.2144897N, 16.7367131E

Činovníci soutěže: 
• ředitel+stavba tratí: Martin Kinc
• hlavní rozhodčí: Miroslav Látal.

Časový rozvrh:
• do 10:00 příjezd, prezence
• 10:30 start závodu 144 MHz, 

pro kategorii MDR 3,5 MHz linie.
• 13:30 start závodu 3,5 MHz 
• vyhlášení výsledků ihned po

doběhu

Mapa: Říčky 2016, 1:15000, E=5m, 
formát A4

Limit: 120 minut pro oba závody. 

Ražení: SportIdent 

Tratě: 144 MHz a 3,5 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky, kolečko 500 m. Pro děti dopoledne liniová trať
v pásmu 3,5 MHz dle zaběhlých pravidel.                                                

Kategorie: M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60, D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, D60 MDR – 
linie děti s rodiči, MD10 – linie bez doprovodu. V případě menšího počtu než tří přihlášených závodníků si 
pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií. 

Doprava: MHD - autobusem 55 na konečnou zastávky Mariánské údolí, pak pěšky na start cca 2km po 
červené turistické značce. Autem se dá dojet až přímo k centru soutěže z Horákova, (na silnici z Mariánského 
údolí je zákaz vjezdu), ale nelze tam nikde zaparkovat. 

Parkovat je možno buď v ulicích Horákova nebo na parkovištích: parkoviště Horákov, parkoviště Mariánské 
údolí nebo parkoviště Mariánské údolí, Líšeň a pak cca 1,8km po červené turistické značce. 

Shromaždiště: U Kaple Panny Marie, v případě v nouzi postavíme tunel nebo party pavilon. 

Startovné: 40 Kč/závod, děti na liniové trati 20 Kč/závod. Splatné na místě. 

Přihlášky: Do středy 28.2.2018 v přihlašovacím formuláři na adrese http://fcart.xf.cz/rob170303/ Dodatečné 
změny a dohlášky hlaste na e-mail matula.p@centrum.cz. Přihlášení po 28.2. nebo
na místě je za dvojnásobné startovné a s rizikem, že nezbude mapa.
Podrobnější informace (parametry tratí, pokyny, startovka): sledujte
https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/oddil/poradame

Případné dotazy na tel. 792 225 455 nebo e-mail kinc.m(at)atlas.cz.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky s.p.

http://fcart.xf.cz/rob170303/
https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/oddil/poradame

