POKYNY (trochu doplněný rozpis)
1. a 2. mistrovské soutěže Jihomoravské oblasti
(kraje Jihomoravský a Vysočina)
Pořadatel: SK Radiosport Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB
Datum konání: neděle 9. 3. 2008
Místo konání: Brno-Bystrc,
Brno-Bystrc, odbočka k hájovně u Křivé borovice
Druh soutěže: Mistrovská soutěž II. stupně pro kategorie MD10 a starší
Časový rozvrh:
do 9:00 prezentace v místě konání
10:00
start závodu v pásmu 3,5 MHz (linie 144 MHz)
14:30
start závodu v pásmu 144 MHz (linie 3,5 MHz)
 Čas startu odpoledního závodu může být posunut tak, aby mohl být odstartován bez
zbytečných prodlev (bude oznámeno po skončení dopoledního závodu).
Limit: 120 minut pro oba závody
 Poznámka: Vzhledem k počtu dosud přihlášených závodníků to vypadá na „krátký
proces“, proto byl limit prodloužen z původních 90 minut.
Činovníci soutěže:
ředitel
Petr Hrouda
hl. rozhodčí Miroslav Látal
stavba tratí Petr Hrouda
Mapa:
dopoledne Kočičí žleb, 1 :15 000, E 5 m, stav únor 2000 (bez zakreslených změn)
 odpoledne Kočičí žleb sever, 1 :15 000, E 5 m, stav březen 2002 (bez zakresl. změn)
 upozornění: v západní části mapy chybí v kresbě část asfaltky v Kočičím žlebu – tento
chybějící úsek je zakreslen ve vzorové mapě na startu
Kategorie: D10, D13, D16, D20, D35, M10, M13, M16, M20, M40, MD-linie.
V případě menšího počtu než tří přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo
na sloučení kategorií.
Tratě: 144 MHz a 3,5 MHz, klasická trať, pro dospělé kategorie mírně zkrácené délky.
 Startovní kolečko 500 metrů pro oba závody.
Pro děti liniová trať na opačných pásmech dle zaběhlých pravidel.
 Odpolední závod na liniové trati bude nebo nebude uskutečněn dle dohody na místě.

 Razicí zařízení: SportIdent (na liniové trati kleště + papírové průkazky); maják se razí.
Občerstvení: V cíli bude k dispozici čaj, jinak z vlastních zásob.
Doprava: Na konečnou tramvaje Bystrc, Ečerova (linky 1 a 3). Dále asi 1,5 km pěšky

 nebo busem 52 (pozor, již ne 54!) na zastávku U borovice (odjezdy od ZOO v 8.15,

8.30, 8.45, resp. z Ečerovy v 8.20, 8.35, 8.50 a dále po 15 min.; zastávka U borovice
je na znamení!).
Zvažte příjezd autem, možnosti parkování přímo v místě konání jsou omezené
(případně je možno využít parkovacích ploch v nedalekém sídlišti).
Startovné: 20 Kč/závod, děti na liniové trati 10 Kč/závod. Splatno na místě.
Brno, 9. 3. 2008

Petr Hrouda, ředitel soutěže

