
Mistrovství Èeské republiky v rádiovém orientaèním bìhu
Noèní závod a závod na dlouhé trati

Datum: 20.-21.4.2007
Místo: Turnov a okolí
Poøadatel: TJ Turnov, oddíl rádiového orientaèního bìhu
Druh soutìže: mistrovská 1. stupnì pro všechny vypsané kategorie
Závody: pátek 20.4.2007 noèní závod v pásmu 3,5 MHz (NZ), Turnov-Pelešany

sobota 21.4.2007 závod na dlouhé trati s pøedávkou pøijímaèù (DT), Nová Ves-Branžež
Èinovníci: Miloslav Neèas øeditel

Petr Jelínek hlavní rozhodèí
Filip Cernetic delegovaný rozhodèí
Jakub Oma stavitel tratí

Kategorie: D16, M16, D20, M20, D35, M40, D50, M50, M60

Pøedbìžný program: pátek 20.4.2007 - Turnov
19:00-21:00 prezentace v místì shromaždištì NZ (Pelešany)
22:00 start 00 NZ (pìšky do 1 km ze shromaždištì)

sobota 21.4.2007 - Žehrovské lesy
POZOR! Ve stejném prostoru se v dobì závodu koná testování juniorské a dorostenecké
reprezentace OB ÈR. Umístìní a oznaèení kontrol bude pøedem konzultováno!

9:30-10:30 prezentace v místì shromaždištì DT (Branžež)
11:00 start 00 DT (pìšky do 1 km ze shromaždištì)
16:00 pøedpokládané ukonèení soutìže, vyhlášení

V nedìli 22.4.2007 se bìží v Radèicích (cca 15 km od Turnova u Železného Brodu) oblastní
mistrovství Ještìdské oblasti v OB na krátké trati. Pro zájemce o tento závod bude opìt k
pøenocování možno využít tìlocvièny. Více info a pøípadné pøihlášky viz rozpis na
http://mujweb.cz/www/SOK-Turnov/privat_d/radcice07/rozpis.txt .

Poplatky: startovné noèní závod 70 Kè
startovné závod na dlouhé trati 130 Kè
ubytování tìlocvièna (za 1 noc) 40 Kè
pùjèovné SI karty 20 Kè (pøi ztrátì náhrada 600 Kè)

Ubytování: Poøadatel zajiš�uje pouze nouzové ubytování na zemi ve vlastních spacácích v tìlocviènì TJ
Turnov v Dalimìøicích, kde jsou k dispozici teplé sprchy. Pozor, mìstská èást Dalimìøice je
dlouhodobì v rekonstrukci, k pøíjezdu využijte smìr od zámku Hrubý Rohozec (severní obchvat
mìsta smìr Harrachov, sjezd na kruhovém objezdu u prùmyslové zóny). Plánek bude k 
dispozici na prezentaci. Strava èi pøípadné jiné ubytování jsou plnì v režii úèastníkù.

Pøihlášky: Emailem na kubaoma@seznam.cz , v pøihlášce musí být zøejmé ke každému úèastníkovi:
jméno, pøíjmení, index (u zahranièních úèastníkù klub), kategorie, èíslo SI karty a
požadavek na startovné (NZ, DT) a ubytování (pá/so, so/ne).
Termín pøihlášek: nedìle 15.4.2007 do 23:59:59 SELÈ. Po tomto termínu již jen dle možností
poøadatele a za dvojnásobné startovné!

Omezení: Závod se koná v Chránìné krajinné oblasti Èeský ráj. Zákaz použití bot s kovovými høeby
s výjimkou kotníkových bot a povinnost dodržovat platný Návštìvní øád CHKO Èeský ráj!

Terén: Typický pro Èeský ráj, s pískovcovými kameny a srázy, pøi DT i ménì èlenitý a s porostovými
zmìnami. Zákaz tréninku v prostoru Žehrovských lesù (s výjimkou závodu Ještìdské oblasti dne
15.4.2007) a Hruboskalska (hranice Valdštejn, Hlavatice, Kacanovy) od 1.4.2007.

Ražení: SportIdent. Poøadatel si vyhrazuje právo na zmìnu, o které budou úèastníci vèas informováni.
Ostatní: Závodníci startují na vlastní nebezpeèí.
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