
Bílovické Krpály 2019 – Číměř 7.-9.6.2019

Obecné pokyny

Název akce: Bílovické Krpály 2019
klasická trať 144 MHz, mistrovská soutěž 1. stupně, započítávaná do NŽ 2019.
klasická trať 3,5 MHz, mistrovská soutěž 1. stupně, započítávaná do NŽ 2019. 

Pořadatel: SK RADIOSPORT z.s., Asociace ROB ČR

Centrum soutěže: LDT Bílá skála (GPS: 49.075153 N, 15.088203 E).

Doprava:  Do obce Číměř (u Jindřichova Hradce), ve středu obce odbočit na východ směr Kunějov a po 2 km 
je odbočka doleva do tábora (bude vyznačeno). Parkování: přímo v centru na vyhrazené ploše

Časový harmonogram:

pátek 7.6.: 18:00 - 22:00 prezence
20:00 - 22:00 trénink v obou pásmech

sobota 8.6.: závod na klasické trati 144 MHz, více v pokynech pro sobotu

neděle 9.6.: závod na klasické trati 3,5 MHz, více v pokynech pro neděli

Všichni závodníci se musí zaprezentovat už v pátek do 22:00! Pokud hodláte přijet až v sobotu ráno, najděte 
si kamaráda, který vás zaprezentuje a vezme vám startovní číslo, stravenky a další záležitosti.

Ubytování: v chatkách v centru soutěže (lůžka s povlečením). Vzhledem k očekávaným chladnějším nocím 
lze doporučit spacák.

Sprchy a WC jsou zajištěny. Šetřete prosím s teplou vodou, je nás hodně a boiler není bezedný!

V neděli hned po ukončení akce najíždí další pobyt. Všechny chatky je třeba uvolnit do vyhlášení výsledků 
(14:30), odevzdat klíče a svléknout povlečení.

Stravování: v jídelně, stravenky dostanete u prezence podle objednané stravy. Kromě toho bude v sobotu 
odpoledne otevřen kiosek s občerstvením a grilovanými specialitami.

Činovníci soutěže:

Ředitel soutěže: Miroslav Látal, R1
Hlavní rozhodčí: Michaela Bednaříková, R1 (sobota), Jiří Mareček, R1 (neděle)
Stavitel trati: Jiří Mareček, R1 (sobota), Michaela Bednaříková, R1 (neděle)
Vedoucí startu: Iva Marečková, R1
Vedoucí cíle: Miroslav Látal, R1
Delegát: Adam Léhar
Jury soutěže: Jitka Šimáčková (FPA),  Karel Fučík (GAP), Miroslav Vlach ml. (DCH), 

schváleno delegátem soutěže Adamem Léharem.

Odpovědnost:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a registrací k závodu deklarují svou zdravotní způsobilost. Pořadatel 
neodpovídá za škody, které závodník v průběhu závodu způsobí na cizím majetku nebo zdraví třetí osoby. 
Členové AROB ČR jsou v průběhu závodu úrazově pojištěni pojistkou ČOV/ČUS.

Kontaktní telefon na organizátory:

Jiří Mareček 602531222

Iva Marečková 721884475

Míša Bednaříková 721936440


