
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V ROB 2018 – POKYNY PRO SOBOTU 20. 10. 2018 
 
Centrum soutěže:  
Sokolovna Sentice, v budově s obecním úřadem (vjezd zprava za budovu, vstup zezadu od parkoviště) 
GPS: 49°18’43“ N, 16°26’50“ E 
 
Časový program:  
11:00–11:45 prezentace (v centru soutěže)  
12:00–12:30 oběd (hostinec U mravenca – bude-li v době oběda sokolovna zamčená, hledejte nás 

zde nebo počkejte) 
12:30–13:15 prezentace (pro ty, kteří přijedou až po obědě) 
 trénink v pásmu 144 MHz 
do 13:30 odevzdávka přijímačů (buď na startu, nebo do připravených přepravek u prezentace) 
     14:00 start 00 
do 14:30 příchod na start  
17:00–17:45 trénink v pásmu 3,5 MHz 
18:00–18:30 večeře (hostinec U mravenca)  
     19:00 vyhlášení výsledků 
 
Poznámky k časovému programu, organizaci startu a cíle: 
Cesta na start (1300 m / 70 m stoupání) bude značena modrobílými fáborky, případně vizte situační 
plánek. Dříve startujícím lze doporučit dorazit na start přímo s přijímačem do 13:30. Později startující, 
kteří využijí odvoz přijímačů na start, je odevzdají taktéž do 13:30 s odmontovanými prvky, které budou 
přilepeny nebo přivázány k přijímači. Po příchodu na start vám bude umožněno si prvky namontovat 
(i dříve než v čase přípravy).  
Na start pak může dorazit každý kdy chce, nejpozději však ve 14:30. Poslední odcházející zamknou 
sokolovnu a klíč odevzdají po příchodu na start, odkud bude dopraven do cíle, kde si jej doběhnuvší 
vyzvednou. Cesta z cíle nebude značena, směr bude vyznačen ve vzorové mapě na cíli, případně se 
zeptejte pořadatelů.  
Čas oběda a večeře je míněn od–do, přijďte tedy na dvanáctou a na šestou, ne minutu před půl. 
 
Mapa:  
IOF 1:10000, E = 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2000, stav 2017. V některých částech lesa probíhá 
intenzivní těžba, aktuální změny nejsou zaneseny (můžete tedy místy narazit na nové paseky, 
oplocenky, projeté cesty apod., které nejsou v bezprostředním okolí kontrol).  
Mapy obsahují zákres startu, majáku, cíle a příslušných koleček, nejsou vodovzdorně upravené. 
 
Tratě:  
Druh závodu:  klasická trať s intervalovým startem, pásmo 144 MHz 
Vyhledávané vysílače: kategorie D, D-open:  2, 3, 4, 5, M 

kategorie M, M-open: 1, 2, 3, 4, 5, M  
Limit: 120 minut pro všechny kategorie. 
Startovní koridor: společný pro všechny kategorie, značený červenobílými fáborky.  
Cílový koridor: 100 metrů, značený červenobílými fáborky v celé délce 
 
Technické parametry kontrol: 

Vysílače:  CONTEST2012 
VF výkon:  3 W PEP 
Anténa: zkřížené dipóly 3 m nad zemí 

Relace: TX 1...5 (kódy MOE...MO5):   1 min vysílání, 4 minuty mezera.  
  maják (kód MO):    trvale 
  Vysílací interval končí dvousekundovou čárkou. 

Modulace: A2A, AM 80%, tón 1kHz.  

Kmitočty: TX 1...5 (kódy MOE...MO5):   144,500 MHz  tempo klíčování: 50 PARIS 
  maják (kód MO):    144,850 MHz  tempo klíčování: 50 PARIS 

Razicí zařízení: SportIdent na všech kontrolách. Číslo kontroly a soutěžní pásmo je vyznačeno na SI jednotce. 

Lampióny:  30×30 cm oranžovobílý trojboký hranol na všech kontrolách 



AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V ROB 2018 – POKYNY PRO NEDĚLI 21. 10. 2018 
 
Centrum soutěže:  
Sokolovna Sentice, v budově s obecním úřadem (vjezd zprava za budovu, vstup zezadu od parkoviště) 
GPS: 49°18’43“ N, 16°26’50“ E 
 
Časový program:  
od   7:00 snídaně (v centru soutěže) 
do   9:00 odevzdávka přijímačů (buď na startu, nebo do připravených přepravek v centru soutěže) 
       9:30 start 00 
do 10:00 příchod na start  
13:00–13:30 oběd (hostinec U mravenca)  
     14:00 vyhlášení výsledků 
 
Poznámky k časovému programu, organizaci startu a cíle: 
Cesta na start (1100 m / 50 m stoupání) bude značena modrobílými fáborky, případně vizte situační 
plánek. Dříve startujícím lze doporučit dorazit na start přímo s přijímačem do 9:00. Později startující, 
kteří využijí odvoz přijímačů na start, je odevzdají taktéž do 9:00 v centru (v místě sobotní prezentace). 
Kdo chce přijet později, může svůj přijímač odevzdat již v sobotu pořadatelům (osobně se s někým 
domluvte, ne že někdo nechá přijímač ležet v sokolovně a bude tvrdit, že ho odevzdal). 
Na start pak může dorazit každý kdy chce, nejpozději však v 10:00. Poslední odcházející zamknou 
sokolovnu a klíč odevzdají po příchodu na start, odkud bude dopraven do cíle, kde si jej doběhnuvší 
vyzvednou. Cesta z cíle nebude značena, směr bude vyznačen ve vzorové mapě v místě vyčítání (viz 
poznámku u tratí!), případně se zeptejte pořadatelů.  
Pozor, trénink pro pásmu 3,5 MHz bude pouze v sobotu od 17 hodin. 
 
Mapa:  
IOF 1:10000, E = 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2000, stav 2017. V některých částech lesa probíhá 
intenzivní těžba, aktuální změny nejsou zaneseny (můžete tedy místy narazit na nové paseky, 
oplocenky, projeté cesty apod., které nejsou v bezprostředním okolí kontrol).  
Mapy obsahují zákres startu, majáku, cíle a příslušných koleček, nejsou vodovzdorně upravené. 
 
Tratě:  
Druh závodu:  klasická trať s intervalovým startem, pásmo 3,5 MHz 
Vyhledávané vysílače: kategorie D, D-open: 1, 2, 4, 5, M 

kategorie M, M-open: 1, 2, 3, 4, 5, M  
Limit: 120 minut pro všechny kategorie. 
Startovní koridor: společný pro všechny kategorie, značený červenobílými fáborky.  
Cílový koridor: 100 metrů, značený červenobílými fáborky v celé délce.  
Pozor, vyčítání bude umístěno 100 metrů za cílovými jednotkami. Každý je povinen si dojít vyčíst čip 
bezprostředně po průchodu cílem (v místě vyčítání budou i průběžné výsledky, pití, věci ze startu). 
 
Technické parametry kontrol: 

Vysílače:  CONTEST2012 
VF výkon:  3 W  
Anténa: 8m vertikál + 8m protiváha  

 Relace: TX 1...5 (kódy MOE...MO5):   1 min vysílání, 4 minuty mezera.  
  maják (kód MO):    trvale 

  Vysílací interval končí dvousekundovou čárkou. 

Modulace: A1A.  

Kmitočty: TX 1...5 (kódy MOE...MO5):   3,550 MHz  tempo klíčování: 50 PARIS 
  maják (kód MO):    3,600 MHz  tempo klíčování: 50 PARIS 

Razicí zařízení: SportIdent na všech kontrolách. Číslo kontroly a soutěžní pásmo je vyznačeno na SI jednotce. 
Lampióny:  30×30 cm oranžovobílý trojboký hranol na všech kontrolách 

 
Jury pro oba závody:  
Jaromír Baxa sen., Barbora Matoušková, Leona Soukupová  


