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

PROPOZICE
Jihomoravského krajského přeboru
v rádiovém orientačním běhu na klasické trati, foxoringu a ve sprintu
Pořadatel: Asociace ROB ČR, SK RADIOSPORT z.s.
Termín, místo konání: 5.-6.5.2018 Protivanov
Centrum soutěže: RS Protivanov (www.protivanov.cz), GPS 49.4716186N, 16.8150003E
Časový rozvrh:
sobota 5.5.:
10:00
14:00
17:00
neděle 6.5.:

10:00
14:00
17:00

start klasiky 144 MHz (JM KP, MS 2.stupně)
start foxoringu (JM KP, MS 2.stupně)
vyhlášení výsledků
start klasiky 3,5 MHz (JM KP, MS 2.stupně)
start sprintu (JM KP, MS 2.stupně)
vyhlášení výsledků

V místě je možno pokračovat dalšími sportovními akcemi:
pondělí 7.5.:

okresní přebor Brno-venkov v ROB na krátké trati 144 MHz
10:00
14:00
16:30

úterý 8.5.:

start krátké trati 144 MHz (OP Brno-venkov, MS 3.stupně)
start štafet 3,5 MHz (nemistrovská soutěž)
vyhlášení výsledků

Bílovický Koláč - orientační běh - scorelauf
10:00
start
13:30
vyhlášení výsledků

Činovníci soutěže:
organizační tým SK RADIOSPORT
Mapy: 1 :10 000, E 5 m, rozměr A4, stav 2015, 2016, bude upřesněno v pokynech
Technické parametry vysílačů: jako na soutěžích NŽ
Ražení: SportIdent
Tratě: podle Pravidel ROB, na spodní hranici délek. V sobotu i v neděli dopoledne podle zájmu pro děti liniová
trať na opačných pásmech dle zaběhlých pravidel.
Limit: klasické tratě 120 minut, foxoring 90 min, sprint 60 min.
Kategorie: D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50,MDR-linie, příchozí.
V případě menšího počtu, než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií.
Strava, ubytování: V centru budou zajištěny WC, sprchy a místnost na převlékání. Na cíli bude občerstvení
(čaj, voda). Zájemci si mohou objednat stravu a ubytování. Stravu a ubytování je nutno objednat do
18.4.2018!
Startovné: 50 Kč/závod, děti na liniové trati zdarma. Splatno na místě.
Přihlášky: Do pondělí 30.4.2018 přes přihláškový systém zde: http://fcart.xf.cz/rob180505/
případně na místě za dvojnásobné startovné a s rizikem, že nezbude mapa.
Stravu a ubytování objednávejte e-mailem zde: marecek(at)ok2bwn.cz
Podrobnější informace (startovka, pokyny): sledujte www.skradiosport.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé.

