Pohár přátelství 2012
Řevnice, 12. - 14. 10. 2012

SLOVO ÚVODEM
Vážení příznivci radiového orientačního běhu a Poháru
přátelství zvláště. Dovolujeme si vás všechny pozvat
v míře co možná největší na naše již tradiční závody,
tentokráte na 36. ročník Poháru přátelství. Pro tento
ročník jsme se rozhodli vrátit se ke kořenům tohoto
závodu, do dob, kdy svahy Brd zdobily plavuně a přesličky
a Myška byla ještě malou myšičkou. Zde v nedalekých
Všenorech se totiž konaly první tři ročníky tohoto dnes
známého závodu a to v původním termínu kolem Mikuláše
za sněhu a mrazu. I v Řevnicích a nedalekých
Dobřichovicích se konalo pár počátečních ročníků. Ale
nechceme vhánět do vašich tváří slzy nostalgie, nýbrž vám
ukázat, že za těch 35 ročníků jsme se již mnohému naučili.
Z původního Poháru přátelství zde zůstaly jen náročné
kamenité terény a prudké srázy Brdských lesů.
Absolvujete závody, na jejichž úroveň jste zvyklí.
Doufáme, že budete spokojeni jak s tratěmi, tak
s ubytováním a jídlem. Trochu konzervativizmu v nás ale
přece zbylo, takže zachováváme závody na dvou
oddělených pásmech bez nutnosti přelaďování. Závodníci
ale musí přemýšlet, zda tato kontrola je jen trochu
zrychlená kontrola pomalá, nebo snad zpomalená
kontrola rychlá.
Vítejte v Brdských lesích!
DRUH SOUTĚŽE
Mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu, NŽ.
POŘADATEL
FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 zaregistrován u MV
ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R, z pověření AROB ČR

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM SOUTĚŽE
12. – 14. 10. 2012, Řevnice
Sportcentrum Liďák, Mníšecká 500, 252 30 Řevnice
www.tenisrevnice.cz
49°54'45.479"N, 14°14'3.334"E
ORGANIZÁTOŘI
Ředitel:
Tomáš Hladina, R1
Stavba tratí:
Antonín Blomann, R1
Michal Skrbek, R2
Tomáš Hladina, R1
Hlavní rozhodčí: Antonín Blomann, R1
Nápověda:
Filip Cernetic, R1
Karel Zeman, R1
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 12. 10. 2012:
17,30 - 21,30 Prezentace
20,00 - 21,30 Trénink v obou pásmech
Sobota 13. 10. 2012:
8,00 - 9,30
Snídaně + balíček
11,00
Start 00
17,00 - 19,00 Večeře
19,30
Vyhlášení výsledků
Neděle 14. 10. 2012:
7,00 - 8,30
Snídaně
9,30
Start 00
12,00 – 14,00 Oběd
15,00
Vyhlášení výsledků Poháru přátelství 2012
TECHNICKÉ USTANOVENÍ
Kategorie:
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60
Terén:
kopcovitý, kontinentální, z 90% zalesněný, závodním prostorem
vede frekventovaná silnice
Mapy, zakázaný prostor:
Hvíždinec, 1:15 000, stav 2012
Jezírko, 1:10 000, stav 2010

Zakázaný prostor ode dne vydání propozic na uvedených
mapách.
Razící zařízení:
SPORTident pro všechny kategorie
Soutěžní pásma :
závod sobota 13. 10. 2012, klasická trať, 144 MHz
závod neděle 14. 10. 2011, klasická trať, 3,5 MHz
Vyhodnocení:
Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým vítězem
Poháru přátelství 2012 se stává závodník s nejvíce kontrolami a s
nejlepším dosaženým časem dohromady z obou závodů.
Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných
družstev o putovní pohár přátelství. Družstva budou složena
závodníky z kategorií MD12-14+MD16-20 +M40- D35-. Družstva
mohou být složena ze závodníků z různých oddílů. Do celkového
hodnocení družstev se počítá umístění (součet všech za obě
pásma), je-li někdo PL, D, N potom se mu počítá jako umístění
počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. Nahlašovaní
jednotlivých družstev bude probíhat na startu sobotního závodu.
Prosíme vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, ať máte o co
běžet!!!
POPLATKY
Ubytování Sportcentrum Liďák:
A: Pokoje s lůžkovinami a sociálním zařízením (32 míst):
300,- Kč/osoba a noc
číslo
203

počet
3

přistýlka

207

4

1

208

4

1

samostatný pokoj

209
210

2
4

1
1

apartmán 209/210
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3
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1

samostatný pokoj

107
108

2
1

apartmán 107/108

109

2

110
111

2
4

B: Přistýlka (6míst):

typ pokoje
samostatný pokoj
samostatný pokoj

samostatný pokoj

1

samostatný pokoj
apartmán 110/111

1

100,-Kč/osoba a noc

C: Na podlaze – tělocvična, hala:
Sprchy s teplou vodou. Vlastní karimatka a spacák.
60,- Kč/osoba a noc
D: Kde si kdo co najde…
Ubytování bude poskytováno v pořadí dle došlých
přihlášek. Přednost dostanou zájemci o ubytování na obě
noci.
Parkování je možné na blízkém nehlídaném parkovišti.
!!! V objektu je nutné se PŘEZOUVAT !!!
Startovné:
kategorie MD12-14
120,-Kč/závod
kategorie MD16160,-Kč/závod
Startovné po termínu přihlášek bude navýšeno dle
možností pořadatele max. na dvojnásobek.
Nevyužité startovné se zpět nevyplácí.
Ve startovném máte dopravu z centra soutěže na start a
z cíle do centra soutěže, zajištění závodu, malé
občerstvení v cíli.

Kontaktní osoby
Tomáš Hladina Antonín Blomann
Ouholická 437/3
181 00 Praha 8
tel.: +420 737 616345

Otradovická 727/3
142 00 Praha 4
tel.: +420 603 144 224

Informace budou postupně doplňovány na internetových
stránkách:
http://pratelak.foxklub.cz
SPONZOŘI:

PŘIHLÁŠKY, PLATBA
Do pondělí, 24. 9. 2012 spolu se zaplacením všech poplatků, u
později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme až
dvojnásobné startovné!
Žádáme vás, abyste k přihlášení použili výhradně námi přiložený
formulář (velice nám tím zjednodušíte práci)!!!
Preferujeme elektronickou formu:
e-mail: pratelak@foxklub.cz
Pokud nebude příjem přihlášky do tří dnů potvrzen, neváhejte
nás kontaktovat.
Číslo bankovního účtu:
159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy
Vašeho oddílu.
Mapa:

Strava:
Snídaně: 50,- Kč/porce
sýr, salám, máslo, džem, pečivo
corn flakes, mléko, jogurt
Balíček: 75,- Kč/porce
vepřový řízek, chléb, jablko, oplatka, pití
Večeře: 80,- Kč/porce
přátelský hovězí guláš s cibulkou, houskový
knedlík, polévka, čaj
Oběd: 80,- Kč/porce
kuřecí směs, jasmínová rýže, polévka, čaj
Doprava:
Autobusem i vlakem se do Řevnic dostanete lehce
(http://jizdnirady.idnes.cz). Nádraží se nachází v centru
Řevnic. Cesta bude značena z náměstí.
Autem buď pojedete z Prahy po Strakonické na R4 a
použijete exit 14 – Řitka, nebo exit 18 – Mníšek pod
Brdy a po silnici č. 116 přes kopec do Řevnic.
Nebo pojedete z Prahy po silnici č. 115 přes Radotín.

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny těchto propozic.

