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

 
PROPOZICE 

mistrovské soutěže krajů Jihomoravský a Vysočina 
 v  rádiovém orientačním běhu  

 
Termín, místo konání: neděle 9. 3. 2008, Brno-Bystrc, Kočičí žleb 
Typ soutěže: mistrovská soutěž 2.stupně 
Centrum soutěže: Brno, Bystrc, u odbočky k hájovně u Křivé borovice (viz mapku) 
Časový rozvrh:  
 do 9:00   příjezd, prezence 
   9:30   odchod na start (1 km) 
      10:00   start závodu 144 MHz, pro kat. MDR 3,5 MHz linie  
 14:30   start závodu 3,5 MHz, pro kat. MDR 144 MHz linie 
Činovníci soutěže: 

ředitel   Petr Hrouda  
hlavní rozhodčí Miroslav Látal 
stavba tratí  Petr Hrouda 

 
Mapy: Kočičí žleb a Kočičí žleb sever, 1 :15 000, E 5 m, stav jaro 2000 a 2001 (bez zakreslených změn) 
Tratě:  3,5 MHz a 144 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky. Pro děti liniová trať na opačných pásmech dle 
 zaběhlých pravidel. Limit: 90 minut. Ražení: klasické. 
Kategorie:  D10, D13, D16, D20, D35, M10, M13, M16, M20, M40, MDR-linie, příchozí. V případě menšího 
 počtu než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií. 
Doprava: Na konečnou tramvaje Bystrc, Ečerova (linky 1 a 3). Dále asi 1 km pěšky nebo busem 54 na 
 zastávku U borovice, viz mapku. 
Vzdálenosti: parkoviště - centrum 0, centrum - start do 1 km, centrum - cíl 0. 
 V centru bude omezená možnost přístřeší (party pavilóny) a občerstvení (čaj, voda). V případě 
 nepříznivého počasí může být po dohodě s účastníky odpolední závod odvolán (týká se hlavně MDR).   
 
Startovné:  20 Kč/závod, děti na liniové trati 10 Kč/závod. Splatno na místě. 
 
Přihlášky:  Do čtvrtka 6. 3. na adresu Petr Hrouda, Fleischnerova 5, 63500 Brno, tel. (+ SMS) 607534211,   
 e-mail svata@sci.muni.cz, případně na místě za dvojnásobné startovné a s rizikem, že nezbude mapa. 
 

  

Podrobnější informace (startovka, pokyny): sledujte www.foxtimes.ic.cz  
 
Na vaši účast se těší pořadatelé. 


