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

 

POKYNY 
ROB pod Lipovým vrchem – první jarní soutěže v rádiovém orientačním běhu 

 
Typ soutěže:  mistrovská soutěž 2. stupně  Termín, místo konání:  sobota 1. 3. 2014, Brno-Žebětín 
Centrum soutěže:  Helenčina studánka, zhruba 2,5 km severozápadně od obce (N 49°13'09", E 16°27'24") 
 

Časový rozvrh:   do 10:30 příjezd, prezentace 11:00 start závodu 144 MHz, pro liniové kategorie 3,5 MHz  
      start závodu 3,5 MHz bude probíhat průběžně po doběhu závodníků z 144 MHz 
      (startovní listina bude připravena pouze pro první závod, odpolední start jak si kdo řekne) 

 

Činovníci soutěže:  ředitel: Petr Hrouda,  hlavní rozhodčí: Pavel Krejčí, R2,  stavba tratí: Petr Hrouda, R2 
 

Startovné:  40 Kč/závod, děti (MD16 a mladší) 20 Kč/závod. Splatno na místě. 
 

Kategorie:  D12, D14, D16, D19, D20–, D35–, D50–, M12, M14, M16, M19, M20–, M40–, M50–, M60–, 
MD20K (kratší trať pro příchozí, „turisty“ a dospělé začátečníky).  
Dopoledne liniová trať pro kategorie MDR (s doprovodem) a MD10 (samostatně běžící).  
Odpoledne pro závodníky kategorií MDR a MD10 jednoduchá trať – jedna kontrola a maják. 

 

Tratě:  144 MHz a 3,5 MHz, klasická trať, mírně zkrácené délky. 
Pro děti dopoledne liniová trať v pásmu 3,5 MHz dle zaběhlých pravidel.  
V případě nepříznivého počasí může být odpolední závod po dohodě s účastníky odvolán. 

 

Technické parametry vysílačů:  144 MHz: MOE-MO5 144,500 MHz, MO 145,200 MHz, 3W PEP výkon;  
       3,5 MHz: MOE-MO5 3,560 MHz, MO 3,600 MHz, 3W výkon. 

Linie: kontroly 1 (ME: – –  •) 3,500 MHz, 2 (MI: – –  ••) 3,510 MHz, 3 (MS: – –  •••) 3,520 MHz 
          maják (MO: – –  – – –) 3,600 MHz. (Vysílací kódy liniových kontrol jsou odlišné, maják společný). 
 

Mapa: Lipový vrch, 1 :15 000, E 5 m, stav 2003, bez zakreslených změn (pozor na nové paseky a oplocenky). 
Formát 31×30 cm, možno složit na A4. 

 

Limit:  120 minut pro každý závod.   
 

Ražení:  SportIdent pro všechny kategorie (včetně liniových, budou zapůjčeny čipy). 
 

Shromaždiště: omezená možnost přístřeší – lesní 
přístřešek pro turisty, bude přednostně využit 
pro umístění vzorové mapy (možnost zákresu 
pro startující závodníky) a vyčítací SI jednotky.  
Voda ve studánce je pitná, leč studená – 
doporučujeme vlastní zásoby hřejivých nápojů. 

  

Start a cíl: viz mapu.  
Koridor 2m: pouze jeden, po rovné cestě JJZ 
směrem (zelená turistická značka). 
Koridory 80m: koridor A (kategorie M12, M16, 
M19 a všechny ženské kromě D12) po pěšině 
severním směrem (kolem 2m majáku); 
koridor B (kategorie MD10, D12, M14, M20 
a starší po cestě východním směrem (červená 
turistická) 

  

Parkování: na odbočce cesty nad Zebětínem (dle rozpisu, 1 km od shromaždiště) – pozor při přecházení 
silnice, zejména při návratu (z vnitřní strany zatáčky není vidět moc daleko). 
 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
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