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

PROPOZICE
Oddílového přeboru SK RADIOSPORT 2019
Pořadatel: Asociace ROB ČR, SK RADIOSPORT z.s.
Termín, místo konání: neděle 27.10. až pondělí 28.10.2019, Babice nad Svitavou a okolí
Závodní centrum: 2,8 km z Babic směr Křtiny (GPS 49.2823589N, 16.7291769E)
Ubytovací centrum: ZŠ Babice n/Svit. (GPS 49.2821928N, 16.6949508E) - zajištěno teplo, sucho, sprchy,
kuchyňka
Cíl akce: trénink technických a taktických dovedností
Program:
Neděle 27.10. 9:00

sraz v závodním centru. Zde bude možnost odložit si věci, v těsné blízkosti budou starty
i cíle všech závodů

10:00 Start E1: tříkolový sprint (2m/80m/OB), podrobnosti na místě
13:00 Start E2: les plný lišek (velké množství nejrůznějších kontrol, které je třeba nalézt v
časovém limitu)
po doběhu přesun do ZŠ
18:00 (předběžně) večeře
od 19:00 (předběžně) večerní program - vyhodnocení sezóny 2019, promítání, další
překvapení, kdo se nezúčastní, bude litovat
Pondělí 28.10. ráno snídaně
10:00 start E3: JM KP v ROB na dlouhé trati
po doběhu ukončení akce, návrat domů (asi 12-13 hodin)
Ubytování: ve vlastním spacáku a na karimatce v ZŠ Bílovice, přezutí s sebou
Strava: zajištěna takto: studené občerstvení v neděli v poledne, teplá večeře v neděli večer, snídaně v pondělí
ráno. V závodním centru bude rovněž čaj.
Příspěvek účastníka nebude vybírán, celou akci hradí SK RADIOSPORT . Pokud už jste něco platili, bude
vám vráceno podle domluvy.
V sobotu 26.10.2019 se v Turnově koná ROB Trojboj / M ČR ve foxoringu. Ti, kdo se účastní této akce,
se vrátí do Bílovic v sobotu večer, přespí doma a ráno dorazí na sraz, viz výše. Z Bílovic pojede několik
aut (přes Řícmanice a Babice), napište, kdo máte zájem o odvoz.
Věci s sebou:
 klasické vybavení na závody
 přezutí
 technika na ROB i OB komplet (kdo ji má)
 teplé oblečení
 hygienické potřeby
 vybavení proti dešti
 čelovka/baterka, KTERÁ VYDRŽÍ SVÍTIT!!!
 doporučuji i termosku s teplým čajem
Další informace, dotazy apod: Ing. Mareček, tel. 602531222, marecek@ok2bwn.cz
Sledujte aktuální informace na www.skradiosport.cz

