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

POKYNY
Oddílový přebor SK Radiosport
Datum konání:

neděle 18. 11. 2012

Místo konání:

louka při silnici z Adamova do Útěchova, žlutá tur. značka, GPS 49°17'7.333"N, 16°39'11.734"E)

Časový rozvrh:

do 10:00
10:30
do 13:00

příjezd, prezence
start závodu 3,5 MHz, pro kat. MDR 144 MHz linie
vyhlášení výsledků

Limit: 120 minut
Kategorie:

ROB sportovci (trať 3,5 MHz s orienťáckými úkoly)
ROB přípravka (kratší a zjednodušená trať 3,5 MHz s orient. úkoly)
ROB školka (děti samostatně běžící a rodiče s dětmi, trať: linie na 144 MHz)
Příchozí – bez rozlišení věku – si mohou vybrat trať podle svých schopností a znalostí

Mapa + terén:

mapa Dlouhé vrchy (1:10 000, r. 2011), rozměr A4, terén zvlněný až kopcovatý, zalesněnost
80%, hustá síť cest a pěšin + místní mapky, které obdržíte na trati.
není definováno (vzdálenosti vysílačů splňují pravidla ROB pro závod 3.stupně)

Startovní kolečko:
Upozornění:

prostorem závodu prochází celkem frekventovaná silnice Adamov - Útěchov. Na silnici je
z bezpečnostních důvodů vstup zakázán v celé její délce - mimo vyznačený koridor u
divácké kontroly / majáku v centru závodu.

Popis závodu:

ROB sportovci: krátká trať 3,5 MHz (30 s relace) + u lampionu a SI jednotky každého vysílače
bude vyvěšeno zadání úkolu. Obecně platí, že v okolí každého vysílače jsou umístěny
2 přídavné OB kontroly, jejich umístění je ale zadáno pokaždé jiným způsobem.
ROB přípravka: krátká trať 3,5 MHz (30 s relace) – hledáte méně vysílačů a u každého budete
hledat vždy pouze jednu přídavnou kontrolu a zadání bude jednodušší.
Označení vysílačů: velký lampion + SI jednotka
Označení přídavných kontrol: malý lampion - kromě foxoringu , SI jednotka
Prosím o dodržování pokynů: pokud se zadání nemá odnášet, nechte ho na místě pro ostatní,
pokud si máte vzít mapku s sebou, vezměte si vždy pouze jednu a doneste si ji do cíle,
neodhazujte nic v lese.

Vyhledávané kontroly, povinný úsek:
ROB sportovci: TX 2,4, M, 1,3,5, M. Maják razí se v průběhu závodu dvakrát, aby si vás
ostatní mohli dobře prohlédnout :-). Pořadí kontrol v první a druhé části závodu je libovolné.
U majáku je vyznačen přechod přes silnici: povinný úsek cca 100 m - při přebíhání silnice je
třeba dbát maximální opatrnosti a závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelů
ROB přípravka: TX 1,3,5, M. Závodníci nesmí nikde vstupovat na silnici – ani není důvod všechny vaše kontroly jsou pouze na jedné straně silnice
ROB školka: linie 144 MHz, 3 kontroly + maják, závodníci nesmí vstupovat na silnici –
pohybujte se po vyznačené fáborkované trase
Ražení:

Závod na 3,5 MHz: SportIdent, linie 144 MHz: kleště + průkazy

Povinné vybavení

ROB sportovci budou potřebovat buzolu, na které lze nastavit azimut zadaný číslem.
ROB přípravka budou potřebovat buzolu, aby si mohli zorientovat mapu.

Doprava:

vlastní, případně se domluvte

Občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje

Vzdálenosti:
Startovné:

parkoviště - centrum 0 m, centrum - start 0 m, centrum - cíl 0 m.
20 Kč, splatno na místě. Členové SK Radiosport startují zdarma.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

